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ÏÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ ÒÀ ÐÅÒÐÎÑÏÅÊÒÈÂÍÈÉ 

ÀÑÏÅÊÒÈ

Стаття присвячена проблематиці про-
спективного та ретроспективного аспектів 
конституційної відповідальності як виду юри-
дичної відповідальності.
При цьому, питання аналізу обох аспектів 

є вкрай актуальним для вітчизняної консти-
туційної юриспруденції, оскільки доводить, що 
цей вид юридичної юриспруденції може бути 
не лише репресивним, а й мотивувальним.
Отже, метою нашого дослідження мають 

стати проспективний та ретроспективний 
аспекти конституційної відповідальності як 
виду юридичної відповідальності.
У статті з’ясовано, що за негативним 

аспектом виділяються класичні види юри-
дичної відповідальності: кримінальна, адміні-
стративна, цивільно-правова, дисциплінарна 
і матеріальна. Обґрунтовано, що ретроспек-
тивна конституційна відповідальність може 
мати два виміри, залежно від того типу зако-
нодавства, де містяться санкції за порушен-
ня чинного конституційного законодавства. 
Доведено, що конституційно-бланкетну від-
повідальність можна визначити як вид кон-
ституційної відповідальності, що передбачає 
запровадження санкцій адміністративно-
правового чи кримінально-правового харак-
теру за порушення конституційних припи-
сів. З’ясовано, що єдиною формою юридичної 
відповідальності президента країни є імпіч-
мент, процедура якого може бути своєрідним 
втіленням звільнення Президента України з 
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Постановка проблеми
Юридична відповідальність є різнови-

дом соціальної відповідальності, яка уосо-
блює суспільні відносини між суб’єктом та 

роботи, а тому, виходячи з цього, імпічмент 
є своєрідною формою дисциплінарної відпо-
відальності, і, отже, його можна віднести до 
конституційно-бланкетної відповідальності. 
Стаття містить висновок про те, що трива-
лий час найбільш проблемним залишався етап 
проведення розслідування за фактом держав-
ної зради або будь-якого іншого злочину тим-
часовою слідчою комісією, оскільки в Україні 
не існувало законодавства про останню. При 
цьому, визначається, що екстраполюючи про-
спективний аспект на конституційну відпові-
дальність, ми розуміємо її як відповідальність 
суб’єкта конституційного права за чітке іні-
ціативне здійснення ним своїх конституцій-
них повноважень та обов’язків.
Практична цінність роботи полягає у об-

ґрунтуванні необхідності зміни уявлення про 
конституційну відповідальність, як суто ка-
ральний вид юридичної відповідальності.
Ключові слова: юридична відповідаль-

ність; конституційна відповідальність; 
кримінальна відповідальність за порушення 
конституційного права; адміністративна від-
повідальність за порушення конституційного 
права; конституційно-правова відповідаль-
ність; імпічмент.
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контролюючою його інстанцією. Зазвичай 
соціальна відповідальність розглядається у 
позитивному (проспективному) та негатив-
ному (ретроспективному) аспектах. У пер-
шому випадку, соціальна відповідальність 
характеризує позитивне ставлення особи 
до вчинюваних нею вчинків. Відповідно до 
позитивного аспекту особа усвідомлює важ-
ливість своїх дій для суспільства та бажає 
й прагне виконати їх найкращим чином: 
ефективно та швидко. Щодо негативного 
аспекту, то тут соціальна відповідальність 
характеризується не стільки усвідомлен-
ням її особою, скільки зовнішнім впливом з 
боку суспільства, держави чи інших осіб за 
вже здійснене. Можна сказати, що це від-
повідальність за вже скоєне порушення сус-
пільного порядку [15, с. 504].
Юридична відповідальність, як різно-

вид соціальної, також може розглядатися у 
позитивному та негативному аспектах [11, 
с. 855].

Аналіз останніх публікацій
Звісно, не слід вважати, що питання 

юридичної відповідальності вже не були 
предметом наукового дослідження. В якос-
ті прикладу можна назвати фундаменталь-
ні роботи, які з’явилися не лише за кордо-
ном, п й в Україні [2]. Є й напрацювання, 
пов’язані із класичними видами юридичної 
відповідальності – адміністративної [5] до 
кримінальної [8].
Не применшуючи доробок попередніх 

науковців, слід зазначити, що навіть не зва-
жаючи на наявність фундаментальних до-
сліджень, пов’язаних з інститутом консти-
туційної відповідальності, цей вид юридич-
ної відповідальності усе ще залишається 
мало визнаним як у фундаментальній, так і 
в конституційній юриспруденції. Особливо 
це стосується її проспективного та ретро-
спективного аспектів.

Мета і завдання
Отже, метою нашого дослідження ма-

ють стати проспективний та ретроспектив-
ний аспекти конституційної відповідаль-
ності як виду юридичної відповідальності. 
Задля досягнення цієї мети слід виріши-
ти наступні дослідницькі завдання. По-

перше, загалом охарактеризувати юридич-
ну відповідальність. По-друге, дослідити 
ретроспективний аспект конституційної 
відповідальності. По-третє, проаналізувати 
проспективний аспект конституційної від-
повідальності.

Виклад основного матеріалу
У негативному аспекті юридична відпо-

відальність розглядається як вид соціаль-
ної відповідальності, сутність якої полягає 
у застосуванні до правопорушників (фізич-
них та юридичних осіб) передбачених за-
конодавством санкцій, що забезпечуються 
у примусовому порядку державою [18].
За цим аспектом виділяються класичні 

види юридичної відповідальності: кримі-
нальна, адміністративна, цивільно-право-
ва, дисциплінарна і матеріальна.
Означені види відповідальності опира-

ються на відповідну систему охоронних санк-
цій за правопорушення. Так, кримінальна 
відповідальність передбачає такі санкції як 
позбавлення волі або виправні роботи, ад-
міністративна – штраф чи адміністративний 
арешт, цивільно-правова – пеню, дисциплі-
нарна – догану або звільнення, а матеріальна 
– грошове стягнення [15, с. 516–517].
І ось тут найбільш цікавою уявляється 

конституційна відповідальність.
Конституційну відповідальність можна 

розглядати як вид соціальної та публічно-
правової відповідальності за порушення 
чинного конституційного законодавства, 
зміст якого передбачає як заохочення на-
лежної правомірної поведінки або діяль-
ності учасників конституційного проце-
су, так і негативну реакцію з боку народу, 
держави чи територіальної громади на 
конституційний делікт та застосування до 
відповідного деліктоспроможного суб’єкта 
правових санкцій, передбачених конститу-
ційним законодавством [13, с. 141]. І хоча 
подібне визначення і вказує на можливу 
проспективну конституційну відповідаль-
ність, проте, наголос на тому, що означена 
відповідальність настає винятково за по-
рушення чинного конституційного законо-
давства, дозволяє нам припустити, що кон-
ституційна відповідальність, у цьому ви-
падку, має саме ретроспективний характер.
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Проте, й ретроспективна конституційна 
відповідальність може мати два виміри, за-
лежно від того типу законодавства, де міс-
тяться санкції за порушення чинного кон-
ституційного законодавства.
Перший вимір пов’язано із тим, що за 

порушення чинного законодавства вста-
новлюються покарання кримінального, ад-
міністративного чи, навіть, дисциплінарно-
го характеру, хоча, останнє є швидше ви-
нятком, аніж правилом [12, с. 192]. У цьому 
випадку ми маємо справу із конституційно-
бланкетною відповідальністю.
Отже, конституційно-бланкетну відпо-

відальність можна визначити як вид кон-
ституційної відповідальності, що передба-
чає запровадження санкцій адміністратив-
но-правового чи кримінально-правового 
характеру за порушення конституційного 
законодавства.
Якщо взяти до уваги адміністративно-

правовий аспект конституційно-бланкетної 
відповідальності, то його положення, зо-
крема, закріплені у главі 15 Кодексу Укра-
їни про адміністративні правопорушення 
(КУпАП), який визначається як «Адміні-
стративні правопорушення, що посягають 
на встановлений порядок управління». 
Проте, є й інші положення, які беруть під 
захист конституційні правовідносини. Зо-
крема, ст. 47 КУпАП захищає право дер-
жавної власності на надра, ст. 48 – на води, 
а ст. 49 – на ліси [4]. Відповідно означені 
норми переплітаються із ст. 13 Конституції 
України [7].
Щодо кримінально-правового аспекту 

конституційно-бланкетної відповідальнос-
ті, то його положення, за словами О. Скрип-
нюка, не розмежовує ці групи злочинів в 
окремі розділи», адже кожен «із розділів 
КК України може містити склади злочи-
нів, що посягають на ряд основних об’єктів 
конституційного права» [13, с. 151]. Зо-
крема, кримінальні правопорушення, які 
передбачені розділом II Кримінального 
кодексу України (ККУ) «Кримінальні пра-
вопорушення проти життя і здоров’я осо-
би» [9], посягають на гарантовані Консти-
туцією України права на життя (ст. 27) та 
здоров’я (ст. 49) [7]. Є також кримінальні 
правопорушення, що посягають на консти-

туційний лад України як у його державно-
му, так і суспільному вимірі. Зокрема, це 
злочини проти основ національної безпеки 
України (розділ I), кримінальні правопору-
шення проти виборчих, трудових та інших 
особистих прав і свобод людини і громадя-
нина (розділ V) тощо [9].
Проте, наявність конституційно-блан-

кетної відповідальності не вичерпує усю 
палітру ретроспективної конституційної 
відповідальності. Річ у тім, що й саме кон-
ституційне право може містити норми, які 
встановлюють санкції за порушення кон-
ституційних приписів. У цьому випадку ми 
маємо справу з конституційно-правовою 
відповідальністю.
Найбільш відомою санкцією в умовах 

конституційно-правової відповідальності є 
імпічмент – за конституціями ряду держав 
процедура притягнення парламентом до 
відповідальності вищих посадових осіб у ви-
падках вчинення ними певних злочинів [17, 
с. 666]. Найчастіше процедура імпічменту 
застосовується до президентів країни.
Як відомо, існує дві форми відсторонен-

ня президента країни з поста глави держа-
ви. Першою формою можна вважати від-
кликання глави держави.
Подібна процедура передбачається, зо-

крема, конституційним законодавством Ав-
стрії та Словаччини.
Так, ініціатором питання про достроко-

ве усунення з поста президента Австрійської 
Республіки, згідно п. 6 ст. 60 Федерального 
конституційного закону Австрії, виступає 
нижня палата парламенту – Національна 
рада, котра більшістю у дві третини голосів 
депутатів приймає рішення про скликання 
спільного засідання палат – Федеральних 
зборів, для оголошення народного голо-
сування стосовно відкликання президента. 
При цьому, рішення Національної ради є 
підставою для призупинення виконання 
президентом його обов’язків. Остаточне ж 
рішення щодо президента приймається на 
референдумі. Якщо в результаті народного 
голосування пропозиція про усунення Фе-
дерального президента з посади буде від-
хиленою, президент буде вважатися пере-
обраним на новий термін, а Національна 
рада – розпущеною [16, с. 64].
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В Словаччині вся процедура відкликан-
ня президента також проходить у парла-
менті – пропозиція про початок процедури 
вноситься абсолютною більшістю усіх депу-
татів, а остаточне ж рішення стосовно вине-
сення питання щодо відкликання прийма-
ється більшістю у 3/5. Після цього, згідно 
п. 1 ст. 106 Конституції Словацької Респу-
бліки, голова Національної ради Республі-
ки оголошує народне голосування про від-
кликання президента [6, с. 140].
Проте, на нашу думку, відкликання є 

формою притягнення президента до полі-
тичної відповідальності [14, с. 147], оскіль-
ки, на думку відомого державознавця 
Н. Шишкіної, «...приводом для висунення 
питання про політичну відповідальність 
президента може служити його діяльність, 
яка, з точки зору депутатів, спрямована на 
усунення демократичного конституційного 
ладу, на обмеження суверенітету або про-
ти територіальної цілісності країни тощо 
(слід, однак, ще раз наголосити – дії прези-
дента у даному випадку ніяк не пов’язані з 
порушенням конкретних норм конституції 
або інших законів)» [14, с. 147–148].
Виходячи з цього, єдиною формою юри-

дичної відповідальності президента країни 
є імпічмент. Вітчизняне конституційне за-
конодавство про імпічмент (ст. 1 відповід-
ного Закону) визнає його «позасудовим 
конституційним процесом, за змістом яко-
го Верховна Рада України у разі вчинення 
державної зради або іншого злочину Пре-
зидентом України може достроково припи-
нити його повноваження, усунувши з по-
ста» [1, с. 5].
Процедура імпічменту була детально 

описана у ст. 111 Конституції України. За 
загальним правилом, вона передбачала на-
ступні етапи:

1. Більшість від конституційного скла-
ду Верховної Ради України ініціює питан-
ня про усунення Президента України з по-
ста в порядку імпічменту.

2. Для проведення розслідування за 
фактом державної зради або будь-якого ін-
шого злочину Верховна Рада України ство-
рює тимчасову слідчу комісію, до складу 
якої включається спеціальний прокурор і 
спеціальні слідчі.

3. Після проведення розслідування 
тимчасова слідча комісія надає на розгляд 
Верховної Ради України свої висновки і 
пропозиції.

4. Верховна Рада України розглядає 
означені висновки і пропозиції.

5. Якщо за результатами розгляду ви-
никають необхідні підстави вважати Пре-
зидента України таким, хто вчинив акт 
державної зради або будь-якого іншого 
злочину, Верховна Рада України, кваліфі-
кованою більшістю у 2/3 від її конституцій-
ного складу, приймає рішення про звину-
вачення глави держави.

6. Верховний Суд України надає Вер-
ховній Раді України висновок про те, що 
діяння, в яких обвинувачується Президент 
України, містить ознаки державної зради 
або будь-якого іншого злочину.

7. Конституційний Суд України пе-
ревіряє справу і надає Верховній Раді ви-
сновок про конституційність процедури 
розслідування і розгляду справи про імпіч-
мент.

8. Після отримання обох висновків 
Верховна Рада України, кваліфікованою 
більшістю, не менш як ¾ від її конституцій-
ного складу, приймає рішення про усунен-
ня Президента України з поста в порядку 
імпічменту [7].
Тривалий час найбільш проблемним за-

лишався другий етап, оскільки в Україні не 
існувало законодавства про тимчасові слід-
чі комісії. Як уявляється, саме ця обставина 
стала на заваді під час подій Євромайдану 
та Революції Гідності, коли чинний на той 
момент Президент України В. Янукович 
залишив свій пост і втік з України. Як відо-
мо, він тривалий час вважав себе «легітим-
ним» президентом, оскільки щодо нього не 
була застосована процедура імпічменту.
Однак, з імпічментом пов’язана ще одна 

проблема. Як відомо, Кодекс законів про 
працю України (КЗпПУ) передбачає два 
види стягнення: догана і звільнення (ч. I 
ст. 147) [3].
По суті, процедура імпічменту може 

бути своєрідним втіленням звільнення 
Президента України з роботи, а тому, ви-
ходячи з цього, імпічмент є своєрідною 
формою дисциплінарної відповідальності, 
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і, отже, його можна віднести до конститу-
ційно-бланкетної відповідальності.
Проте, можна навести ще один вид кон-

ституційної відповідальності – розпуск Вер-
ховної Ради Президентом України.
Відповідно до ч. II ст. 90 Конституції 

України, президент має право достроково 
припинити повноваження українського 
парламенту, якщо протягом:

1) одного місяця у Верховній Раді не 
сформовано коаліцію депутатських фрак-
цій відповідно до ст. 83 Конституції;

2) шістдесяти днів після відставки Ка-
бінету Міністрів України не сформовано 
персональний склад Кабінету Міністрів 
України;

3) тридцяти днів однієї чергової сесії 
пленарні засідання не можуть розпочатися.
З одного боку, це також нагадує звіль-

нення народних депутатів України з ро-
боти у випадку невиконання ними своїх 
обов’язків. Проте, подібне «звільнення» 
має колективний характер, тобто характер 
локауту [19, с. 286]. Однак, вітчизняне за-
конодавство не передбачає подібної про-
цедури [19, с. 287], а тому дострокове при-
пинення повноважень Верховної Ради має 
суто конституційний характер і може бути 
віднесене саме до конституційно-правової 
відповідальності.
У урахуванням усього вищенаведено-

го ретроспективна конституційна відпові-
дальність існує у двох формах: конституцій-
но-бланкетна та конституційно-правова.
Що стосується позитивної юридичної 

відповідальності, то вона встановлюється 
для «особи за чітке, ініціативне здійснення 
нею юридичних обов’язків» [11, с. 855].
Екстраполюючи проспективний аспект 

на конституційну відповідальність, ми ро-
зуміємо її як відповідальність суб’єкта кон-
ституційного права за чітке ініціативне 
здійснення ним своїх конституційних по-
вноважень та обов’язків.
Так, якщо суб’єктом конституційного 

права виступають пересічні фізичні осо-
би, то їхня проспективна конституційна 
відповідальність, по суті, закріплюється у 
ст. ст. 65 – 68 Конституції України: відпо-
відальність за захист Вітчизни, відповідаль-
ність за навколишнє природне середовище 

і за культурну спадщину, відповідальність 
за сплату податків та відповідальність за 
виконання законів.
Верховна Рада України, як парламент, 

відповідає за представництво Українського 
народу на найвищому щаблі державної вла-
ди, а як єдиний орган законодавчої влади 
– за законотворчий процес в Україні.
Кабінет Міністрів України відповідає за 

поточне державне управління та організа-
цію виконання законів.
Щодо Президента України, то він, як 

глава держави, відповідає за представни-
цтво держави перед Українським народом 
та перед навколишнім світом. В якості га-
ранта, Президент України відповідає за на-
ступні напрями:

1. Державний суверенітет і терито-
ріальну цілісність України (у тому числі і 
в якості Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України); додержання Кон-
ституції України, прав і свобод людини і 
громадянина.

2. Реалізація стратегічного курсу дер-
жави на набуття повноправного членства 
України в Європейському Союзі та в Орга-
нізації Північноатлантичного договору [7].
Проте, тут, можливо, правими є ті пра-

вознавці, які наголошують не небезпеці 
розчинення змісту юридичної (у тому чис-
лі й конституційної) відповідальності в мо-
ральній [11, с. 855].
До речі, досить цікавою є категорія «га-

рант». Це – достатньо абстрактна категорія 
і реалізація гарантійної функції в різних 
країнах здійснюється по-різному. Здебіль-
шого, подібна функція реалізується через 
низку прав та обов’язків. Проте, там де по-
дібного переліку не існує, може бути реа-
лізована президентська прерогатива. За 
словами Дж. Лока, прерогативою є «влада 
діяти на власний розсуд заради суспільного 
блага, незважаючи на норми закону, а іноді 
навіть проти нього, є тим, що називається 
прерогативою» [10, с. 216].

Висновки
Виходячи з усього вищенаведеного, 

можна констатувати, що конституційна від-
повідальність є специфічним видом юри-
дичної відповідальності, яка має як про-
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спективний, так і ретроспективний вимір. 
У проспективному аспекті конституцій-
на відповідальність встановлюється для 
суб’єкта конституційного права за чітке 
ініціативне здійснення ним своїх конститу-
ційних повноважень та обов’язків.
Щодо ретроспективного аспекту, то 

конституційна відповідальність встановлю-
ється за порушення чинного конституцій-
ного законодавства. Залежно ж від того, 
нормами якої галузі права регулюється 
конституційна відповідальність, вона може 
мати як конституційно-правовий, так  і кон-
ституційно-бланкетний характер.
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Viktor Sukhonos, Volodymyr Sukhonos
CONSTITUTIONAL LIABILITY 

AS A TYPE OF LEGAL LIABILITY: 
PROSPECTIVE AND RETROSPECTIVE 

ASPECTS
The article is devoted to the problems of 

prospective and retrospective aspects of con-
stitutional responsibility as a type of legal re-
sponsibility.

At the same time, the issue of analyzing 
both aspects is extremely relevant for domes-
tic constitutional jurisprudence, as it proves 
that this type of legal jurisprudence can be not 
only repressive, but also motivating.

Therefore, the goal of our research should 
be the prospective and retrospective aspects of 
constitutional responsibility as a type of legal 
responsibility.

The article found out that the classic types 
of legal responsibility are distinguished ac-
cording to the negative aspect: criminal, ad-
ministrative, civil, disciplinary and material. 
It is substantiated that retrospective constitu-
tional responsibility can have two dimensions, 
depending on the type of legislation contain-
ing sanctions for violation of current constitu-
tional legislation. It has been proven that blan-
ket constitutional responsibility can be defi ned 
as a type of constitutional responsibility that 
involves the introduction of administrative-
legal or criminal-legal sanctions for violation 

of constitutional prescriptions. It was found 
that the only form of legal responsibility of 
the president of the country is impeachment, 
the procedure of which can be a kind of em-
bodiment of the dismissal of the President of 
Ukraine from work, and therefore, based on 
this, impeachment is a kind of form of disci-
plinary responsibility, and, therefore, it can 
be attributed to the constitutional blanket re-
sponsibility. The article contains the conclu-
sion that for a long time the stage of conduct-
ing an investigation into the fact of treason or 
any other crime by a temporary investigative 
commission remained the most problematic, 
since there was no legislation on the latter in 
Ukraine. At the same time, it is determined 
that by extrapolating the prospective aspect to 
constitutional responsibility, we understand it 
as the responsibility of the subject of constitu-
tional law for the clear proactive implementa-
tion of his constitutional powers and duties.

The practical value of the work consists in 
substantiating the need to change the percep-
tion of constitutional responsibility as a purely 
punitive form of legal responsibility.

Keywords: legal responsibility; constitution-
al responsibility; criminal liability for violation 
of the constitutional right; administrative re-
sponsibility for violation of constitutional law; 
constitutional and legal responsibility; im-
peachment.
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Целью научной статьи является выяс-
нить, что понимается под историко-полити-
ческим (историческим) способом толкования 
норм права и какие факторы необходимо учи-
тывать в процессе историко-политического 
толкования. Научная новизна основывает-
ся на теоретическом осмыслении понятия 
историко-политического (исторического) спо-
соба толкования норм права и его применения 
на практике.
Ключевые слова: норма права, правовое 

предписание, правоприменение, историко-по-
литический способ толкования норм права.
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Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Слід зазначити, що розробкою питань 
історико-політичного (історичного) спосо-
бу тлумачення норм права займаються як 
вітчизняні, так і закордонні дослідники, зо-
крема: А. Аніканов [7], М. Дубінін [3], С. Ко-
валенко [12], І. Мінікес [1], П. Олівейра [5], 
І. Онищук [4], С. Родін [10], Р. Фелон [2], 
І. Шутак [4] та інші. 
Питання про історико-політичне (істо-

ричне) тлумачення норм права давно пере-
буває в полі зору української юриспруден-
ції, але так і не отримало належного розгля-
ду. Всебічний аналіз та осмислення цього 
правового явища в сучасних умовах сприя-
тимуть підвищенню ефективності взаємодії 
юридичної науки та практики.

Формулювання завдання
Мета дослідження – з’ясувати, що розу-

міється під історико-політичним (історич-
ним) способом тлумачення норм права та 
які чинники необхідно враховувати в про-
цесі здійснення історико-політичного (істо-
ричного) тлумачення на практиці.

Наукова новизна полягає в теоретично-
му осмисленні поняття історико-політично-
го (історичного) способу тлумачення норм 
права та його загальній характеристиці.

Методологія дослідження
Виходячи із завдання дослідження, про-

блематика історико-політичного (історично-

Постановка проблеми
Найчастіше до способу історико-полі-

тичного (історичного) тлумачення вдаються 
за наявності у законодавстві норм із заста-
рілим змістом. У такій ситуації зазначений 
спосіб тлумачення справді цілком очевид-
ний і може принести практичну користь. 
Історико-політичне (історичне) тлума-

чення полягає в з’ясуванні сенсу норми пра-
ва за допомогою дослідження історичних 
умов видання норми та суспільно-політич-
них обставин, які зумовили її видання. Вста-
новлюється мета видання норми, наміри за-
конодавця, соціальне значення норми. 
Історико-політичне (історичне) тлума-

чення допомагає виявити норми, формаль-
но не скасовані, але які втратили своє зна-
чення. Коли очевидно, що немає суспільних 
відносин, до яких досліджувана норма може 
бути застосована, коли вони вже зійшли з іс-
торичної арени.
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го) тлумачення, його змісту та класифікації у 
праві вимагає більш повного та всебічного 
аналізу на основі наукових методів: індукції 
та дедукції, формально-юридичного, порів-
няльно-правового, синхронного та діахрон-
ного методів. Важливим є також формально-
логічний метод (догматичний), який поля-
гає в логічному й послідовному викладенні 
думки, дотриманні законів (тотожності, не-
суперечності, виключення третього, достат-
ньої підстави) та правил формальної логіки. 

Виклад основних положень
Питання про те, що мається на увазі під 

історико-політичним тлумаченням у юри-
спруденції, належить до дискусійних. Цей 
спосіб тлумачення, іменований історичним 
чи історико-політичним, виокремлюється у 
багатьох наукових дослідженнях. Однак пи-
тання про те, що розуміється під історичним 
тлумаченням, досі розв’язується в науковій 
та навчальній літературі неоднозначно [1, с. 
6-7].
У теоретичній сфері деякі правові кон-

цепції, засновані на часі, такі як самообме-
ження суддів, судовий активізм, текстуалізм, 
диференціалізм, функціоналізм, оригіналізм 
або телеологізм (цілеспрямованість) тощо. 
Суддя може визначити значення норми 
права різними способами. Приміром, як 
текст розумівся його авторами; як сприй-
малася норма права громадськістю під час її 
створення; як норму права розуміли пере-
кладачі [2, c. 1237].
Не заперечуючи важливість тлумачення, 

що йде «в ногу» із суспільними відносинами, 
які розвиваються, необхідно знати мету, яку 
переслідував законодавчий орган. Додат-
ково, з метою формування повнішої карти-
ни, спосіб історико-політичного (історич-
ного) тлумачення дає можливість вивчити 
всі редакції, формулювання закону, а також 
з’ясувати супутні думки стосовно ухвалено-
го акта. Рідко практично вироблення нової 
норми права не супроводжується її різними 
оцінками вже на початковій стадії прийнят-
тя з боку як професійної спільноти, так і сус-
пільства загалом [3, c. 131].
І. Шутак та І. Онищук дійшли висновку, 

що “інтерпретатор детально з’ясовує істо-
ричні умови, що існували на момент при-

йняття норми, економічні, соціальні обста-
вини, причини прийняття нормативно-пра-
вових актів, які стали об’єктом тлумачення” 
[4, c. 432].
За допомогою історико-політичного (іс-

торичного) способу тлумачення будуються 
наукові гіпотези, прогнозується подальший 
розвиток права на підставі історичних знань 
про норму, що тлумачиться, оцінюються 
можливості відродження скасованих норм 
у повторюваних соціально-економічних та 
політико-правових ситуаціях, або темпора-
лізувати право у вигляді інтерпретації [5, 
с. 1397].
Під час з’ясування соціального контексту 

норми права важливо зважати на його істо-
ричний аспект. Засновник історичної шко-
ли права Фрідріх Карл фон Савіньї та його 
прихильники, можливо, перебільшували 
значення національного підґрунтя для роз-
витку права. Але вони вже точно мали рацію 
в тому, що стосується значення національ-
ного духу при розв’язанні питань привне-
сення елементів моральності у право. Рим-
ському праву, щоб інтегрувати в себе прин-
цип bonae fi dei знадобилися століття. Поява в 
Німецькому цивільному уложенні 1896 року 
принципу «Treu und Glauben» (добросовіс-
ності) якимось чином також детермінована 
національним підґрунтям [6].
Позиції щодо найрізноманітніших по-

літико-правових проблем судової сфери 
знаходимо у працях західноєвропейських 
мислителів, вітчизняних політичних пись-
менників та державних діячів епохи Про-
світництва. Йдеться, зокрема про такі про-
блеми, як самостійність судової влади у світ-
лі теорії поділу влади, зв’язок правосуддя та 
теорії суспільного договору, співвідношення 
правосуддя та теорії природного права, еко-
номія кримінальної репресії та обмеження 
смертної кари, концепція суду присяжних, 
протидія корупції, легітимність церковної 
та феодальної юстиції, відділення суду від 
адміністрації, інститут помилування, видача 
злочинців. На особливу увагу заслуговують 
погляди мислителів епохи Просвітництва 
на проблеми тлумачення норм права суда-
ми. Погляди політико-правових письмен-
ників зазначеного періоду на судову інтер-
претацію норм права цікаві з огляду на те, 
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що вони взаємопереплітаються з уявлення-
ми про весь комплекс проблем судової сфе-
ри [7, с. 70].
Зазначимо, що загалом діячі епохи Про-

світництва досить критично, а подекуди 
скептично ставляться до широкої інтерпре-
тації норм права суддями. Так, філософ-про-
світитель Поль Гольбах (1723 – 1789 рр.) об-
межує суддів тільки функціями розуміння та 
застосування норм права автентичного тек-
сту нормативно-правового акта. Порушен-
ня цієї вимоги, на думку мислителя, при-
зводило б до узурпації пріоритетної та най-
ближчої до народу гілки влади – законодав-
чої: “…судді…можуть лише застосовувати 
закони до приватних обставин і в жодному 
разі не мають права давати законам довіль-
не тлумачення” [8, с. 277]. У його розумінні 
суддя, який розширює вимоги закону, під-
міняє собою законодавця.
Англійський мислитель Томас Гоббс 

(1588 – 1679 рр.) не виключав можливість 
суддею інтерпретувати закон, проте такі 
операції мали здійснюватися з точки зору 
природного права. Цей стандарт у діяль-
ності судді з тлумачення норм права має по-
служити гарантією від зловживань, що мали 
місце у феодальних судах, які часто і надмір-
но широко інтерпретували законодавство. У 
цьому філософ стверджував, якщо «слова за-
кону дають достатні вказівки для розумного 
рішення, то суддя зобов’язаний керуватися 
природним законом» [9, с. 295].
Погоджуємось із С. Родіним у тому, що 

історична природа права визначається на-
шою концепцією часово-лінійної реальнос-
ті, і що лінійність та тимчасовість вплетені 
в юридичні артефакти, матерію юридичної 
процедури, юридичні концепції та юридич-
ні міркування. Поки, в окремих випадках, 
діє судова аргументація незалежно від стрі-
ли часу, вона все ж занурена в логіку ширшої 
схеми термодинаміки, яка припускає, що 
події або незворотні, або неможливі. Втім, 
це не перешкоджає нам тлумачити закон і 
мислити про правові явища в незалежний 
від часу спосіб, який руйнує деякі, очевид-
но, несумісні концепції до нерелевантності 
[10, с. 436].
Залежно від того, прийоми яких спосо-

бів тлумачення доповнюють історико-полі-

тичне (історичне) тлумачення, у ньому вио-
кремлюються такі види, як власне історичне 
та комплексне. На цьому етапі дослідники 
виокремлюють декілька видів комплек-
сного історико-політичного (історичного) 
тлумачення, яке використовує прийоми ін-
ших способів інтерпретації. Комплексне іс-
торико-політичне (історичне) тлумачення 
можна поділити на декілька підвидів: істо-
рико-систематичне тлумачення, історико-
функціональне тлумачення, історико-мовне 
тлумачення, спеціально юридичне (техніко-
юридичне) історичне тлумачення, історико-
телеологічне тлумачення.
Історико-систематичне тлумачення ви-

магає, щоб при тлумаченні до уваги брали 
характер приписів, що супроводжують тлу-
мачену норму та її місце у системі «загаль-
ного пакета» правових приписів на той час, 
коли було створено інтерпретовану норму. 
Під історико-функціональним тлумачен-
ням розуміють тлумачення «динамічного» 
порядку. Іншими словами, історико-функ-
ціональний спосіб заснований на вивченні 
практики реалізації норми, що тлумачить-
ся. Історико-мовне тлумачення ґрунтується 
на особливостях лексики та граматики того 
часу, коли створено норму. Спеціально юри-
дичне (техніко-юридичне) історичне тлума-
чення полягає в тому, що тлумачення змісту 
правового припису враховує використані в 
тексті терміни, поняття та конструкції. Іно-
ді історико-політичний (історичний) спосіб 
тлумачення взагалі називають «історико-
телеологічним», підкреслюючи, що з допо-
могою дослідження історичних документів 
можна встановити цілі інтерпретованого 
припису [1, с. 12-14].
Прагнучи уникнути надмірної залеж-

ності від використання історичних інтер-
претацій, ЄСПЛ постійно наголошує на 
важливості тлумачення Віденської конвен-
ції «у світлі умов сьогодення» [11], яке для 
розкриття змісту тлумаченої норми не ви-
магає звернення до підготовчих матеріалів, 
отриманих під час розробки договору. На 
додаток, застосування доктрини «живого 
інструменту» та звернення до підготовчих 
матеріалів Конвенції з метою усвідомлення 
історичних намірів «батьків-засновників» у 
період створення письмового тексту цього 
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документа, дотримання точних формулю-
вань його статей називають діаметрально 
протилежними підходами [12, с. 76].
Як уже зазначалося, аналіз конкретно-іс-

торичних обставин та умов прийняття норм 
права, підготовчих матеріалів, пов’язаних з 
їх розробкою, є основою історично-політич-
ного способу тлумачення. У науковій літера-
турі наголошується, що історичне тлумачен-
ня суперечить еволюційному способу тлума-
чення Конвенції як міжнародного договору 
захисту прав людини. ЄСПЛ використовує 
посилання на підготовчі матеріали до Кон-
венції, щоб вказати на необхідність забез-
печення статичного, а не динамічного під-
ходу до тлумачення. Наприклад, у рішенні 
у справі «Джонстон та інші проти Ірландії» 
(1986) Європейський Суд не став застосову-
вати еволюційне тлумачення та виводити зі 
статті 12 Конвенції «нове» право на розлу-
чення, оскільки такий намір не випливає з 
підготовчих матеріалів до Конвенції. Най-
частіше підготовчі матеріали просто не мо-
жуть братися до уваги: на момент створення 
Конвенції її розробники не могли передба-
чити всіх змін життєвих обставин, поглядів і 
уявлень, що відбулися надалі [12, с. 77].

Висновок
За допомогою історико-політичного 

(історичного) способу тлумачення 
з’ясовується сенс норми права шляхом вив-
чення історії та цілей її прийняття. Перева-
гами такого способу є всебічне вивчення та, 
як результат, уточнення початкового змісту 
норми права, без «домішок» від її подальшої 
інтерпретації та застосування на практиці.
У процесі історико-політичного 

(історичного) тлумачення інтерпретатор 
разом із текстом нормативно-правово-
го акта вивчає додаткові джерела: доку-
менти й матеріали, опубліковані в засобах 
масової інформації, літературу, що зображає 
соціально-політичні та соціально-економічні 
цілі держави, а також преамбули і вступи до 
тлумачених актів, їх офіційне та неофіційне 
тлумачення, тексти старих, скасованих актів 
з того ж питання, матеріали обговорення та 
прийняття тлумаченої норми. При цьому 
тлумачення має проводитися лише в межах 

основного змісту досліджуваного норматив-
но-правового акта.
Окремі помилки правотлумачної 

діяльності переважно обумовлені незнан-
ням чи неправильним розумінням джерел 
права, а також юридичних властивостей 
інтерпретаційних актів. Тому дослідження 
історико-політичного (історичного) тлу-
мачення норм права сприятиме вдоскона-
ленню правотворчої та правозастосовної 
діяльності, покращенню судової практики, 
зміцненню законності та правопорядку в 
суспільстві.
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Seredyuk V. Yu.
DEVELOPMENT OF THE 

HISTORICAL-POLITICAL (HISTORICAL) 
METHOD OF LEGAL NORMS 

INTERPRETATION
Purpose. The purpose of the study is to 

fi nd out what is meant by the historical-political 
(historical) way of interpreting legal norms and 
what factors must be taken into account in the 
process of historical-political (historical) inter-
pretation.

Methodology. Based on the research task, 
the problem of historical-political interpreta-
tion, its content and classifi cation in law re-
quires a more complete and comprehensive 
analysis based on scientifi c methods: induc-
tion and deduction, formal-legal, comparative-
legal, synchronous and diachronic methods. 
The formal-logical method (dogmatic) is also 
important, which consists in a logical and con-
sistent presentation of an opinion and compli-
ance with the laws (identity, non-contradiction, 
exclusion of the third, suffi cient grounds) and 
the rules of formal logic.

Originality. The scientifi c novelty consists 
in the theoretical understanding of the concept 
of the historical-political (historical) way of in-
terpreting legal norms and its general charac-
teristics.

Results. With the help of the historical-po-
litical (historical) method of interpretation, the 
meaning of the legal norm is clarifi ed by study-
ing the history and the goals of its adoption. In 
the process of historical-political (historical) in-
terpretation, the interpreter, together with the 
text of the regulatory act, studies additional 
sources: documents and materials published in 
mass media, literature refl ecting the socio-politi-
cal and socio-economic goals of the state, as well 
as preambles and introductions to interpreted 
acts, their offi cial and unoffi cial interpretation, 
texts of old, canceled acts on the same issue, ma-
terials for discussion and adoption of the inter-
preted norm. At the same time, the interpreta-
tion should be carried out only within the main 
content of the researched normative legal act.

Practical importance. The practical value 
of this work is that its results can be used in the 
scientifi c research activities of scientists in the 
analysis of problems arising in the process of 
interpreting the law, as well as in the practical 
activities of offi cials, state authorities and other 
legal entities.

Keywords: legal norm, legal prescription, 
law enforcement, historical and political way of 
interpreting legal norms. 

АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є з’ясувати, що ро-

зуміється під історико-політичним (історич-
ним) способом тлумачення норм права та які 
чинники необхідно враховувати в процесі істо-
рико-політичного тлумачення. Наукова новиз-
на полягає в теоретичному осмисленні понят-
тя історико-політичного (історичного) способу 
тлумачення норм права та його застосування 
на практиці.
Ключові слова: норма права, правовий при-

пис, правозастосування, історико-політичний 
спосіб тлумачення норм права. 
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POLITICA HERMETCA: ÏÎË²ÒÎÃÅÌÍ²ÑÒÜ ÍÀÐÀÒÈÂÓ 
ÍÓÌÈ ÏÎÌÏ²Ë²ß Â ÒÐ²ÀÄ² ÊÎÍÖÅÏÒ²Â «ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ 

ÒÅÕÍÎËÎÃ²ß - ÏÐÀÂÎ - ÑÎÖ²ÀËÜÍÀ ÍÀÓÊÀ»

Мета статті: поглибити концептуальний 
ряд загальної (аналітичної) теорії права за допо-
могою звернення до більш широких категорій та 
наукової рефлексії проблематики наративного 
в аналізі інтертекстуальності і адресантності 
(суб’єктності) політогемного дискурсу у вимірі по-
зиціювання права як «таємниці» державної вла-
ди та управління у відповідності до вимог жит-
тєвої практики. Концептуалізуються гіпотези 
про те, що політико-правова думка містить у 
собі приховані, зашифровані в символічній фор-
мі основоположні уявлення про владу й право; 
існує певна ізоморфність глибинних смислових 
структур політичних наративів у дослідженні 
витоків права; наратив про релігійні та право-
ві технології політичної маніпуляції від Нуми 
Помпілія слугував для Тіта Лівія, Валерія Мак-
сима, Секста Аврелія Віктора, Плутарха, Плі-
нія Старшого, Аврелія Августіна, Н. Мак’явеллі, 
Гійома де ла Перр’єра, Е. Мімесиса Аербаха осно-
вою для аналізу стратегії прийняття політич-
них рішень та правозастосування в доленосних 
процесах різних епох; наратологія бачать осно-
ву розуміння правового дискурсу в інтертексту-
альності такого рoint fi xe картезіанства в сус-
пільних науках як соліпсістській розум, який з 
успіхом «приручає контингентність» (taming 
contingency), завжди «вписану» в «ширші форми 
зрозумілості» системи створення правових та 
політичних значень; релігійно-етичні обґрунту-
ваня чинних законів, правосудних інститутів та 
їх рішень відбувається в контексті ґенези базо-
вих категорій модерного політичного мислення 
типу «vis dominationis (сила панування)», «arcane 
imperii (таємниця влади), «regione di Stato» (дер-
жавний інтерес), «маніпуляція»; при систем-

 Ä²ÊÀÐªÂ Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ - êàíäèäàò ïîë³òè÷íèõ íàóê, äîêòîð ó 
ãàëóç³ ïðàâà International Personnel Academy, äîöåíò, Êè¿âñüêèé íàö³îíàëüíèé 
óí³âåðñèòåò êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ,

ORCID: 5r85741!
 ÁÀÐÀÍÎÂÑÜÊÀ Â³ðà Ìèêîëà³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
Ì³æðåã³îíàëüíà àêàäåì³ÿ óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì, ïðîôåñîð êàôåäðè öèâ³ëüíî-
ïðàâîâèõ äèñöèïë³í òà ì³æíàðîäíîãî ïðàâà Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà 
³ì. Âîëîäèìèðà Âåëèêîãî

ORCID ID: https:0000-0003-2784-0416
ÓÄÊ: 327; 341

DOI 10.32782/EP.2022.4.3 

ному підході та комплексному розгляді різних 
версій політичної епістемології і правових учень 
і нині домінує інтерес панування провідних по-
літичних сил; правове регулювання, на відміну 
від політичного впливу, завжди здійснювалося 
за допомогою свого «динамічного інструмента-
рію» – особливого, властивого тільки правовому 
механізму, всього комплексу динамічних систем 
і структур, призначених для юридичного гаран-
тування досягнення правових завдань у рамках 
певних типів, моделей юридичного впливу на 
сфери життя з точки зору «логіки права»; на-
ріжний камінь юридичного світогляду в контек-
сті «логіки права» суспільного договору заклав у 
своїй юридичній діяльності в тріаді «(1) влада – 
(2) справедливість – (3) міра» голландський пра-
вознавець Гроція Гуго де Гроота. Для досягнення 
мети дослідження використано тріадний метод 
кореляції цінностей та орієнтацій політичного 
розвитку в ряді моделей регулювання відносин 
в сферах людського життя (духовної, етноісто-
ричної, культурної, економічної, політичної) у 
формі політико-стратагемних тріад – стійких 
понять внутрішньополітичного та міжнарод-
ного життя: «(1) мир – війна – торгівля»; « (2) 
право – звичай – закон»; «(3) перемовини – дого-
вір – компроміс»; «(4) сила – мораль – істина»; 
«(5) влада – довіра – віра»; «(6) політика – мані-
пуляція – діалог»; «(7) потреба – інтерес – мета»;-
«(8) vis dominationis (сила панування) – arcane 
imperii (таємниця влади) – «regione di Stato» (дер-
жавний інтерес); «(9) право – гарантії – обов’язки» 
Ключові слова: політичний наратив, ґенеза 

права, тріадний метод кореляції цінностей та 
орієнтацій механізмів регулювання відносин со-
ціуму. 



Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

18ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2022

Вступ
У цьому дослідженні, де Politica her-

metica розглядається як наратив влади в 
традиціях Нуми Помпілія для означен-
ня процесу пошуку правових механізмів 
регулювання неоднозначних політичних 
процесів, було використано ряд концеп-
тів, зокрема: 1) соціолога Огюста Комте 
(Comte Auguste) [11] про витоки прогре-
сизму в контексті дискурсу «древніх та 
нових» по створенню утопічних проєктів 
у процесі критики ренесансного реформіз-
му; 2) соціолога Р. Барта (Barthes Roland) 
[4] про те, що досягнення природничих 
і технічних наук не змінили атрибутику 
архаїчних міфів обраності та символіки 
герметичних артефактів, що імпліцитно 
присутні в поточній соціальній практиці; 
3) дослідників Р. Броєка (Broek Roelof van 
den) [8] та А. Февра (Faivre Antoine) [18], 
які позиціонують езотеризм як «третю 
компоненту західної культури» з огляду 
на досвід піфагорійців (Нумо спілкувався 
із Піфагором), античних гностиків і гер-
метиків, середньовічних катарів, учених 
італійського гуманістичного Відродження, 
коли герметична філософія склала осно-
ву наративного синтезу [8]; 4) дослідника 
А. Соломонека (Solomonick Abraham) про 
когнітивну філософію символів, що забез-
печує «не лише інтерпретацію результатів 
досягнутого в різних науках, але й дає по-
чаткові імпульси для організації нових до-
сліджень» [34,С.4]; 5) дослідника М. Фуко 
(Foucault Michel) про те, що сучасна істо-
рія містить механізм, що перетворює доку-
мент у пам’ятник [19]; 6) концепту Аристо-
теля про те, що історик і поет відрізняють-
ся тим, що перший говорить про те, що 
дійсно трапилося, а другий – про те, що 
могло б статися [1-2]; 7) твердження Лудо-
віко Дзукалло (1568-1630) про те, що ви-
токи тріади понять «ragione di Statio – «vis 
dominationis (сила панування)» – «arcane 
imperii (таємниця влади) презентуються 
історичним наративом Нумо Помпілія в 
системі фактів, будучи, по суті, системою 
значень, що функціонує в повсякденній 
свідомості як міф [20].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Логічним буде зауважити, що зазначена 
в меті дослідження тема не є новою. Вар-
то згадати працю Плутарха [31], у якій він 
повідомляє, що два перших римських царя – 
Нума Помпілій та Ромул – слугують зразком 
правління та діяльності: Ромул – могутності, 
Нума – духовності та державної мудрості. 
Плутарх зображує Нуму Помпілія одно-
часно і героєм, подібним до грека Лікурга, і 
політиком, здатним вдатися до маніпуляцій 
у критичній ситуації. Сама німфа Егерія до-
помагала йому в законотворчій діяльності. 
Мудрий Нума позиціонував ряд культів: 
бога меж – Терміну і богині вірності – 
Фідес (Fides). Саме ці боги представляли 
законність майнових відносин при роздачі 
народу і розмежуванні завойованих Ромулом 
земельних володінь. Тобто правотворчість 
Нуми була спрямована на впорядкуван-
ня соціального побуту. Він сприяв станов-
ленню інфраструктури та правил торгівлі, 
створив дев’ять ремісницьких корпорацій, 
інститут понтифіків. За своє довге життя 
(80 років) він написав багато творів із права 
понтифіків та грецької філософії, що були 
поховані разом з ним. У 181 р. до Р. Х. на 
римському пагорбі Янікулі були віднайдені 
кам’яні сховища з прахом Нуми та його 
працями. Нума Помпілій не тільки створив 
релігію й механізми управління державою 
на основі магічних ритуалів і утаємничив від 
громадян суть цієї маніпуляції, і таким чи-
ном продемонстрував прецедент союзу вла-
ди, релігії, громадян у часі та політичному 
просторі. Що підтверджується тим фактом. 
що й через ряд століть, коли його приховані 
книги були віднайдені, його вплив на 
перебіг подій зберігається. Факт передачі 
книг власником ділянки, де були знайдені 
артефакти, викликав дебати в Сенаті Риму 
про вибір можливих дій: 1) книги можли-
во знищити без ознайомлення громадян із 
їх змістом; 2) це можна зробити із дозволу 
громадян; 3) тим самим можливо продемон-
струвати взаємну довіру правителів та керо-
ваних; 4) населення відмовляється від знан-
ня, яке влада позиціонує як небезпечне. 
Останній варіант виявився можливим. На-
ратив Науми змушує потомків об’єднатися 
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знову з метою збереження держави. Для 
сенаторів цей процес дав розуміння наступ-
ного: 1) поведінка еліти у великій політиці 
вимагає розуміння трансцендентального, 
притаманного езотеричним символам та 
ідеологемам; 2) існує взаємонковертованість 
релігії та влади; 3) наратив Нуми демонструє 
готовність двох сторін – народу й влади до 
компромісу. Таким чином позиціонується 
тріада витоків понять юридичної матерії 
«соціальна технологія – право – соціальна 
наука» в її витоках суспільного договору. [5]. 
У свою чергу, у книзі «Метаморфози» Овідій 
[28] описує бесіди Піфагора із Самосу з Ну-
мою про тріаду понять «воля – час – вічне 
перевтілення». Із праці Августина «Про 
град божий» [3] починається теоретична 
рефлексія наративу про діяльність Нумо 
Помпілія відповідно до вимог політичної 
еліти. Августин виправдує рішення сенаторів 
по спаленню книг Помпілія, оскільки дже-
релом для неї слугували чари, вищі за знан-
ня смертних, таємничої подруги Помпілія 
– Егерії – німфи лісового потоку. Сучас-
ний дослідник права Дж. Моусоукакіша 
(Mousourakis George), аналізуючи текст 
Lex Dei quam praecipit Dominus ad Moysen 
(«Божественний закон, який Господь 
наказав Мойсею»), також відомий як 
Collatio legum mosaicarum et romanarum 
пізнішої імперської епохи, зазначає, що 
твір поділено на заголовки, кожен із яких 
починається цитатою з перших п’яти книг 
Старого Завіту за якими йдуть витяги з 
праць класичних римських юристів Пав-
ла, Ульпіана, Папініана, Модестівна, Гая, а 
також імператорські конституції з кодексів 
Григорія та Гермогенія. Метою Lex Dei 
було порівняння римських норм з норма-
ми Мойсеєвого права для позиціонування 
відповідності традицій Нумо Помпілія в 
римському праві принципам Мойсея [26, 
C. 54 – 55]. Далі вчений зазначає, що в 
середньовіччі і навіть пізніші часи не було 
чіткого зв’язку між державою і правопоряд-
ком. Таким чином, держава могла пристосу-
ватись до існування кількох правопорядків на 
одній території. Федеральні системи феодів 
ще не знали поняття національного інтересу. 
Проте, в XVI ст. дворянство підкорилося 
центральній владі, яка представляла 

інтереси міського середнього класу та ниж-
чих верств населення. Наративом цього 
процесу став національний соціальний кон-
сенсус та право як інструмент забезпечен-
ня державного інтересу [26, C. 59]. Саме на 
цих ідеях будувався юридичного світогляду 
Гроція Гуго де Гроота. Його «логіка пра-
ва» суспільного договору існувала в ме-
жах тріади «влада – справедливість – міра» 
[27]. Далі виникають парадокси пан-
декстики та її сучасних прихильників у 
позиціонуванні юридичної догматики, 
розробленої німецькими дослідниками в 
XIX - XX ст. Саме вони створили певну базу 
універсальної системи юридичних знань у 
формі феномену наднаціонального поряд-
ку, готового до поглиблення на основі нових 
даних порівняльного правознавства. Про-
те, саме тут виникають питання, зміст яких 
розкрили ряд авторів. Зокрема, дослідники 
Е. Вілфрід Рамбл (Wilfrid E. Rumble.) [33] та 
Джордж Роберт П. (George, Robert P.) [15] 
звернули увагу на той факт, що англійський 
учений Джон Остін (John Austin), розробля-
ючи універсальну правову теорію, спирав-
ся не на знайому йому із власної практики 
систему англійського загального права, а 
позиціонував норми «континентального 
права» із його «римськими» коріннями з 
політичної практики Нумо. Тим самим було 
занижено рівень узагальнення, проте не по-
рушено інтертекстуальності та суб’єктності 
політогемного дискурсу про роль пра-
ва. Далі доцільним буде звернення до 
висновків дослідника А. Мармора (Marmor, 
A.) [23] щодо спроб нормативіста Г. Кельзе-
на (Hans Kelsen) по творенню «чистої теорії 
права» як неоднозначного прецеденту, що 
викликав критику концептів «юридичний 
позитивізм» та «юридична догматика». Тут 
спостерігається відрив від традицій Нуми 
про важливість опори на життєві ситуації, 
що «вимагають права». Саме такі ситуації 
закладені в основу ряду теорій походжен-
ня права. Зокрема, дослідники М. Белломо 
(Bellomo Manlio) [5] та Р. Бенсон (Benson RL.) 
[6] беруть за основу такий базовий концепт, 
як «взаємність», що позиціонує «прими-
ренське міжплемінне право», «дипломатію 
примітивної торгівлі» М. Саллінза. 
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Формулювання цілей статті
Вище перераховане свідчить, що сам 

процес пошуку витоків та розвитку права 
на основі наративів вимагає певної критич-
ної перевірки із залученням широкого кола 
джерел під таким кутом зору, що предмет 
правової науки складають не тільки понят-
тя правових конструкцій, але й життєві про-
блеми, що мають бути врегульовані правом. 
Тобто розглянуті в тріаді понять «соціальна 
технологія – право – соціальна наука» та в 
контексті концепту дослідниці М. Везерел 
(Wetherel Margaret) [38] про правовий дис-
курсу як інтертекстуальність соліпсістського 
розуму, що «приручає контингентність», 
«вписану» в «ширші форми зрозумілості» 
системи створення правових та політичних 
значень у традиціях Нумо Помпілія.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Для прояснення згаданих вище юри-
дичних парадоксів та неоднозначних твер-
джень звернемося до гіпотези про те, що 
європейська політична думка генерована 
античними мислителями. Почнемо із праць 
Платона, який постійно перебував в пошуку 
ідеальної держави. Саме він відтворює про-
цес змагання Атлантиди з пра-Афінами. 
При чому Атлантида виступила наративом 
світу титанів, пра-Афіни – олімпійських 
богів. Атланти програли із огляду на втрату 
істини практики і були заміщені афінянами, 
які, у свою чергу, були замінені іншими во-
лодарями світу. Таким чином, Космос 
компенсує деструктивність політичного 
процесу нормою стабільності змін [30]. Як 
один із перших компаративістів Аристотель 
констатує, що: 1) існують різновиди в 
середині окремих видів державного устрою 
(VI 4, 1289 b); 2) політичний устрій деяких 
держав об’єднує в собі ознаки різних дер-
жавних устроїв (VI 1, 1317 a); 3) існують 
проміжні форми між царською та тиранічною 
владою (V 9, 1314 a) – аристократія з нахи-
лом до олігархії, близька до демократії (1317 
a) [2]. При цьому необхідно дослідники за-
значають, що трансформація поняття 
«політика» із аристотеліанської «чудової на-
уки» про суспільне благо в мистецтво 
реалізації суб’єктивних інтересів 

починається тільки в першій половині 
Чинквеченто [10]. Ще Мак’явеллі був при-
хильником концепту Аристотеля про мету 
існування держави [22]. Проте Мак’явеллі 
вже цікавить не нормальний хід подій у 
державі, а можливі виклики її соціальному 
організму. Його методологія містить аналіз 
політичного в процесі змагання государя з 
примхами Фортуни засобами власного virtù 
для утвердження себе як суб’єкта влади та 
правового порядку в державі. Мак’явеллі, 
як і Полібій, бачив у римському політичному 
режимі ідеальну модель для держав, що 
претендують на постійне розширення своїх 
кордонів, а в режимі спартанському – зразок 
для тих республік, які хочуть зберегти здо-
ровий спосіб державного життя, не претен-
дуючи на нові території. Політичне мистецт-
во Мак’явеллі in extreme вимагає наративної 
маніпуляції в традиції Нуми Помпілія та 
римських понтифіків. Мак’явеллі позиціонує 
успішні стратегії Нумо на благо інтересів 
держави як virtù. Протягом Чинквеченто у 
автора «Государя» [22] з’явиться безліч 
опонентів. Одним з опонентів Мак’явеллі 
був Гійом де ла Перр’єра (Guillaume de La 
Perrièr). У своєму трактаті «Політичне дзер-
кало» [29] Перр’єра звертається до персона-
жа з праць Мак’явеллі. А саме Нума 
Помпілія, другого з семи царів Риму, який 
написав ряд релігійних книг і заповідав за-
копати їх після його смерті. Ці книги були 
віднайдені пізніше і спалені по велінню 
сенаторів, оскільки зміст книг розкривав 
таємничий зміст релігії. Г. Перр’єра 
засуджує поведінку Помпілія, оскільки 
вбачає витоки його мудрості в трансцен-
дальному магічному ритуалі. Проте, як за-
значав Е. Мімесис Аербах [3], такий дискурс 
стимулював інтерес теоретиків до 
ірраціонального, «магічного» аспекту. Зо-
крема, в позиціонованій Тацитом [21] моделі 
політичного управління, побудованій на 
магічному зв’язку між акторами політичного 
процесу в контексті: 1) радикалізації 
політичної семантики дискурсу;-
2) поєднання принципово асиметричних 
риторик й практик; 3) апорії ідеї про 
суверенітет. У свою чергу, дослідник-
М. Віролі (Viroli M.) зазначає, що нову 
наративність генерують як прихильники 
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екстремістської політики в особі Мак’явеллі 
(virtù), так і гуманістичні критики метафізики 
(Лоренцо Валла – res) [37]. Для Мак’явеллі 
Нума – втілення virtù, що підтверджується 
рішенням сенаторів. Нума не тільки ство-
рив релігію й механізми управління держа-
вою на основі магічних ритуалів [16]. Де-
карт та Спіноза вже позиціонують процес 
становлення держави як епіфеномен 
соціальних відносин на певному етапі 
людської історії. Декартові res cogitans [12] і 
res extensa у Спінози стали вже «атрибута-
ми» субстанції, а думки і речі, так само як все 
емпіричне, стали проявами, станами («моду-
су») субстанції, іншими словами, тим, що 
сприймається тільки через субстанцію. У 
логіці Декарта основою, на противагу 
ньютонівській, усе протяжне 
концептуалізується саме в тілесному. Тим 
самим заперечується порожній простір, і 
рух описується у понятті «вихор», що пізніше 
в картезіанстві буде названо теорією 
близької дії. Тобто введення історичного 
виміру дозволяє обґрунтувати спонтанність 
породження таких соціальних інститутів, як 
праводержава як наслідок реальних людсь-
ких дій [24; 9]. При цьому Г. Віко (Vico G) 
[36] називає «випадок і вибір» (occasio et 
electio) «владиками людських речей» 
(dominae rerum humanarum). Розуміння дії у 
Віко ріднить його з деякими сучасними 
соціологічними теоріями, які абсолютизу-
ють категорію serendipity – незалежного 
щасливого результату дії. Німецький юрист 
С. Пуфендорф (Samuel von Pufendorf), 
аналізуючи такий підхід, звертається до ідей 
Гоббса та Декарта. Point fi xe політико-
епістемологічної рефлексії С. Пуфендорфа 
[32] включає внутрішньо властиву науці 
Гоббса напругу між претензією на граничну 
достовірність – претензією, засновану на 
принципі verum-factum і проєкції в 
політичну площину ідеї Декарта mathesis, – і 
слабкістю того антропологічного фундамен-
ту, на якому він споруджує будову свого 
«Левіафана». Пуфендорф висуває постулат, 
відповідно до якого природний стан не слід 
уявляти собі як війну всіх проти всіх – адже 
раціональні судження, до яких людство, на 
думку німецького юриста, було здатне на 
всіх етапах своєї історії, неминуче зробили б 

зрозумілими для «природної людини» блага 
і переваги спільного існування. Так, Пуфен-
дорф приймає Гоббсову ідею прагнення до 
самозбереження як базу людського 
інстинкту, але з’єднує її з концептом Гроція 
«соціального афекту». Як бачимо, у процесі 
рецепції громадянська наука Гоббса 
розділилася на парадигми, побудованих на 
химерних синтезах різних політичних 
наративів [9; 20; 25;40]. Одним із 
трансформаційних варіантів зближення її з 
картезіанської фізикою і антропологією 
було зроблено Пітером де Ла Кур. Пітер у 
трактаті «Політичні міркування в шести 
книгах» (1662) розвинув вчення про 
неподільність суверенітету, об’єднуючи 
концепцію Гоббса про суспільний договір, 
картезіанську антропологію та 
аристотелівське вчення про душу. Тобто 
позиціонується нідерландський 
економічний варіант соціальності у версії 
«комерційного республіканізму в координа-
тах категорії «досвід» (Ervarentheid) 
життєвого світу Лейденського патриціату. 
Орієнтована на досвід модель політичного в 
Нідерландах була не тільки епістемологічним 
ресурсом – вона надавала інструментарій 
для порівняльного вивчення окремих дер-
жав. Політичне розуміється тут не як кон-
струювання more geometrico, а як поетика 
маніпуляції, заснована на доскональному 
знанні людської природи [39]. Подібна 
інверсія Гоббса scientia civilis передбачає 
зовсім інше розуміння політичного розуму і 
психології поведінки еліти: замість 
соліпсістського Public Reason виступає 
тоталітаристсько-маніпулятивний reason of 
state. Зведення мотивації людських дій до 
економічного інтересу не могло не виклика-
ти протидії [7; 9;20;25;40]. Політичне вчен-
ня Паоло Маттіа Доріа (1667-1746) [13-14] 
можна розглядати як повернення від 
картезіанства до рефлексії досягнень 
античності. Дорія Паоло Маттія виділяє 
тріаду видів держави «ресубліка – монархія 
– деспотія» і тріаду форм правління «civile 
moderata (civile economica) – civile pomposa – 
barbara». Де формули: (1) «barbara» – 
відображає стан, коли нехтується право за-
ради інтересів особистості; (2) civile moderata 
– коли філософи-законодавці розвивають 
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рівноправну торгівлю; (3) сivile pomposa – 
коли багатство призводить виродження 
civile moderata. Головну загрозу «доброчес-
ного в політиці» для Доріа представляли: 
«гіпотетична метафізика» картезіанців; 
virtue торговців із Англії та Нідерландів за-
позичена неаполітанськими епікурейцями; 
монархія [41, C.525-528.]. Сучасний 
дослідник Дж. І. Ізраїль (Israel, Jonathan I.) 
зазначає, що напередодні смерті у 1746 р. 
Доріо, наслідуючи Нумо Помпілія, оголосив 
про заповіт і кошти для фінансування 
публікації своїх неопублікованих праць, пе-
реданих у бібліотеку Сан-Анджело-аль-
Нідо. Проте, у 1753 р., коли тексти готува-
лися до друку, копії рукописів були вилучені 
владою. Мотивом виступили чутки про 
нібито безбожний зміст творів. Ряд книг 
Доріо було опубліковано в ХХ ст., і було до-
ведено, що Доріа продовжував критику 
монархій та сivile pomposa. 

Висновки з цього дослідження і 
перспективи подальшого розвитку
Підсумовуючи викладене, можливо 

стверджувати, що розуміння таємного змісту 
символів традиційних політико-правових 
інститутів сприяє виявленню архаїчних 
основ, архетипу влади й права, оскільки її 
основи й нині визначають механізм фор-
мування й функціонування ідеологем від 
«politica hermetica», що вимагає регулюван-
ня. Відповідно, правова матерія «будується» 
так, що її існування і функціонування 
пов’язані з саме із суб’єктивними права-
ми учасників цього процесу – правами 
окремих суб’єктів. При цьому право як 
соціальна наука розглядає правову ситуацію 
як відправну ланку логіки пошуку рішення 
цієї ситуації. Причому таке рішення, що 
вносить у сфери життєдіяльності елемент 
певності про те, хто й на що має право. Акт 
рішення є результатом дії правителя, суду, 
іншого компетентного закладу чи особи, що 
регулює згідно з вимогами права відносини 
в життєвій ситуації. Цей акт відбувається 
в нероздільній єдності з таким елементом 
матерії права, як правовий засіб. Із право-
вих засобів й складається позитивне право. І 
у випадку адекватності потребам суспільства 
воно стає імперативом цивілізації. Тому на-

ратив Нумо Помпілія відкриває «новий 
кут погляду» на витоки права, що дозволяє 
дослідити: (1) напружену динаміку пра-
ва, що реалізує силу, енергію механізму 
правового регулювання для досягнення 
політичного результату; (2) систему засобів; 
(3), комплекси, багатоелементні системи і 
«ланцюжки», послідовно пов’язані ланки 
структури в динаміці. У цьому контексті стає 
зрозумілим, чому наратив Нумо Помпілія 
«працює» так довго. Рolitica hermetica його 
діяльності, його virtue полягала в логіці 
«взаємності» у створенні адекватної ви-
могам його цивілізації «примиренського 
міжплемінного права», правової матерії в 
тріаді «рішення – життєва ситуація – пра-
вовий засіб». Причому його «дипломатія 
примітивної торгівлі» та правозастосування 
відбувалися в тріаді взаємозалежних логік 
«влада – справедливість – міра». Тобто тоді 
було й генеровано витоки тріади понять 
«соціальна технологія – право – соціальна 
наука». Аналіз нинішнього стану в контексті 
тріади свідчить про виникнення значних пе-
репон традицій взаємності в наративі Нумо 
в стилі сivile pomposa, що критикувув Дорія. 
Про це свідчить ряд фактів: (1) у процесі за-
безпечення своїх інтересів у матеріальній 
взаємності виник відрив цих інтересів від за-
гальних інтересів світової спільноти в цілому; 
(2) нині при погоджені волі в процесі ство-
рення норми міжнародного економічного 
права спостерігається зловживання таким 
інструментом, як «економічна сила»; (3) в 
основі економічного порядку, що склав-
ся, закладено систему, що саме базується 
на силі. Однак загальнолюдські інтереси 
проникають і в міжнародне економічне 
право. Шлях та логіка такого процесу має 
досліджуватися далі. 
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NUMA POMPILIO IN THE TRIAD OF 
CONCEPTS “SOCIAL TECHNOLOGY - 

LAW - SOCIAL SCIENCE”
The purposes of the article are as follows: 

to deepen the conceptual range of the general 
(analytical) theory of law by means of an ap-
peal to broader categories and scientifi c refl ec-
tion of the problem of narrative in the analysis 
of intertextuality and addressability (subjectiv-
ity) of politohemic discourse in the dimension 
of the positioning of law as a “secret” of state 
power and management in accordance with 
the requirements of life practice. The follow-
ing hypotheses were put forward: political and 
legal thought contains hidden, encrypted in a 
symbolic form fundamental ideas about power 
and law; there is a certain isomorphism of deep 
semantic structures of political narratives in 
the study of the origins of law; narratives about 
religious and legal technologies, political ma-
nipulation by Numa Pompilius served for Ti-
tus Livius, Valerius Maximus, Sextus Aurelius 
Victor, Plutarch, Pliny the Elder, Aurelius Au-
gustine, N. Machiavelli, Guillaume de la Per-
rier, E. Mimesis for the analysis of the strategy 
of making political decisions and law enforce-
ment in fateful processes of different eras; nar-
ratology sees the basis of the understanding of 
legal discourse in the intertextuality of such a 
point fi xe of Cartesians in the social sciences 
as a solipsistic mind that successfully «taming 
contingency», always «inscribed» in «broader 
forms of intelligibility» of the system of creat-
ing legal and political values; the religious and 
ethical justifi cation of existing laws, judicial in-
stitutions and their decisions takes place in the 
context of the genesis of the basic categories of 
modern political thinking such as “vis domina-
tionis (power of domination)”, “arcane imperii 
(secret of power), “regione di Stato” (state in-
terest), “ manipulation”; with a systematic ap-
proach and a comprehensive consideration of 
various versions of political epistemology and 
legal doctrines, the interest of the dominance 
of the dominant political forces still exists to-
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day; legal regulation, in contrast to political in-
fl uence, has always been carried out with the 
help of its “dynamic tools” - a special, unique 
to the legal mechanism, the entire complex of 
dynamic systems and structures designed to le-
gally guarantee the achievement of legal tasks 
within the framework of certain types, models 
of legal infl uence on spheres life from the point 
of view of the “logic of law”; the cornerstone of 
the legal outlook in the context of the “logic of 
law” of the social contract was laid by the Dutch 
jurist Grotius Hugo de Groot in his legal activ-
ity in the triad “(1) power - (2) justice - (3) mea-
sure”. To achieve the goal of the research, the 
triadic method of correlating values and orien-
tations of political development was used in a 
number of models of regulating relations in the 
spheres of human life (spiritual, ethno-histor-
ical, cultural, economic, political) in the form 

of political-strategic triads - stable concepts of 
domestic political and international life: “(1 ) 
peace - war - trade”; “(2) law - custom - law”; 
“(3) negotiations - contract - compromise”; “(4) 
force - morality - truth”; “(5) power - trust - 
faith”; “(6) politics - manipulation - dialogue”; 
“(7) need - interest - purpose”; “(8) vis domi-
nationis (power of domination) - arcane impe-
rii (secret of power) - “regione di Stato” (state 
interest); “(9) right - guarantees - obligations”

Key words: political narrative, genesis of 
law, triadic method of correlation of values and 
orientations of mechanisms for regulating so-
cial relations
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ÎÊÐÅÌÀ ÄÓÌÊÀ ÑÓÄÄ² ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎÃÎ ÑÓÄÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç

У статті аналізуються особливості право-
вої природи окремої думки судді Конституцій-
ного Суду України. Констатовано, що окрема 
думка в кожному конкретному випадку може 
слугувати як формою обґрунтування чи до-
повнення рішення або ж свідчити про його 
невмотивованість, що, очевидно, матиме не-
гативний вплив на практику правотворення, 
а відтак і правозастосування. Проаналізовано 
юридичну силу, причини та практику вине-
сення окремих думок суддями Конституційно-
го Суду України.
Судді Конституційного Суду України при 

здійсненні своїх повноважень є незалежними 
і підкоряються лише Конституції України 
та керуються законами України. Суддя, який 
підписав рішення, висновок, ухвалу про відмо-
ву у відкритті конституційного провадження 
в справі або про закриття конституційного 
провадження, може викласти окрему думку в 
письмовій формі.
Констатовано, що висловлення суддею 

КСУ окремої думки, яка розкриває додаткові 
аргументи щодо висновків суду чи роз’яснює 
його рішення, слід сприймати схвально, 
оскільки в такому випадку її слід розглядати 
як своєрідну форму обґрунтування рішення. З 
огляду на це окрема думка судді сприяє зрос-
танню рівня суддівського професіоналізму та 
правової культури, а основне – може слугувати 
основою при прийнятті нових рішень.
Доведено, що якщо окрема думка більшості 

суддів Конституційного Суду України викла-
дена у формі ґрунтовних заперечень із при-
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Постановка проблеми
Протягом 1997–2018 років Конституцій-

ний Суду України (далі - КСУ) розглянув пи-
тання щодо конституційності норм понад 150 
законів та інших правових актів, з яких біль-
ше ста положень було визнано неконститу-
ційними, що відповідно до ст. 152 Конститу-
ції України призвело до втрати ними чиннос-
ті з дня прийняття відповідного рішення. У 
більшості випадків підставами для визнання 
неконституційними зазначених норм права 
було порушення ними прав і свобод людини 
та громадянина, гарантованих Конституці-
єю, у тому числі права людини на життя, осо-
бисту недоторканність, свободу пересування, 
об’єднання у професійні спілки для захисту 
своїх трудових та соціально-економічних ін-
тересів, соціальний захист, вільно обирати 
та бути обраним до органів державної вла-
ди тощо [1, с.27]. А тому, за твердженням-
Н.К. Шаптали, конституційний судовий 
контроль, який здійснюється КСУ згідно із 
законодавчо визначеними принципами та 
правилами конституційного судового про-
цесу, має вагомий позитивний вплив на 
ефективність захисту конституційного ладу, 
загальновизнаних прав та основоположних 
свобод людини і громадянина [1, с.27].

йнятим рішенням, то в такому випадку вона 
виступає лише своєрідним засобом уникнення 
політичної відповідальності. 
Ключові слова: Конституційний Суд Укра-

їни, окрема думка, рішення та висновок Кон-
ституційного Суду України, правові позиції.
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Судді Конституційного Суду України при 
здійсненні своїх повноважень є незалежними 
і підкоряються лише Конституції України та 
керуються законами України (ст.27 Консти-
туції України). Відповідно до ст.93 ЗУ «Про 
Конституційний Суд України» від 13 липня 
2017 р. суддя, який підписав рішення, висно-
вок, ухвалу про відмову у відкритті консти-
туційного провадження в справі або про за-
криття конституційного провадження, може 
викласти окрему думку в строки, встановлені 
Регламентом. Вона викладається в письмо-
вій формі, що додається до відповідного акта 
Суду та без зволікання оприлюднюється на 
офіційному вебсайті Суду. Право судді на 
окрему думку відповідає також вимогам між-
народного права. Так, у регламенті Міжна-
родного Суду ООН вказується, що кожен із 
суддів може, якщо побажає, додати до рішен-
ня виклад своєї окремої думки як при незго-
ді, так і при згоді з думкою більшості (ст.95). 
Схоже положення закріплене у Конвенції 
про захист прав людини та основоположних 
свобод від 4 листопада 1950 року, де йдеться 
про те, що рішення в справі, а також ухвали 
про прийнятність або неприйнятність заяв 
мають бути вмотивовані. А тому кожний суд-
дя має право викласти окрему думку, якщо 
рішення у справі повністю або частково не 
виражає одностайної думки суддів, (ст. 45) 
[2].

Стан теоретичного дослідження
Питання окремої думки судді КСУ 

розглядались у працях О.С. Бісюк,-
Б.О. Бондаренка, О.М. Верещагіної, А. Л. Ко-
нонова, А.М. Куп’янської, Д. Д. Лилак,-
О.К. Намясенка, С.В. Нарутти, А.В. Портно-
ва, С.В.Різника, В.К.Сабодаш, А.О. Селівано-
ва, Т.М. Слінька, Є.В. Ткаченка, Т. О. Цим-
балістого, Г.О.Христової, І.М.Шевчука та ін-
ших. Незважаючи на те, що відповідна про-
блематика не є новою, втім наукова полеміка 
щодо доцільності існування цього інституту, 
не втрачає своєї гостроти, а ставлення на-
уковців до нього є неоднозначним.

З огляду на це метою статті є теоретико-
правовий наліз окремої думки судді Консти-
туційного Суду України.

Виклад основних положень
У юридичній літературі триває дискусія 

щодо доцільності та значимості існування ін-
ституту окремої думки. Рефреном звучить по-
зиція, що далеко не кожна окрема думка має 
доктринальний характер та перспективу по-
зитивного впливу на практику правотворен-
ня й правозастосування, не кожна зумовлена 
усталеними науковими переконаннями, а 
тому заслуговує на різну оцінку, що залежить 
від багатьох чинників, починаючи від якос-
ті змісту самої думки і закінчуючи особою 
її автора [3, с.64]. Розвиваючи цю позицію, 
І.Д. Сліденко звертає увагу на те, що КСУ є, 
скоріш за все, політико-правовим органом, 
від рішень якого залежить життя суспіль-
ства. Якщо вони доповнюють, роз’яснюють 
рішення Конституційного Суду України, то 
мають право на життя, а якщо у них вислов-
лена протилежна до цього рішення позиція, 
то вони підривають легітимність самого рі-
шення. Тому, на думку цього автора, в ідеалі 
на його рішення не має бути окремих думок 
[4]. Більш радикально з цього приводу ви-
словився С.Шевчук, який вважає, що окрема 
думка судді КСУ є проявом слабкості судді, 
який не зміг переконати своїх колег, що не 
підтримували його думку, тоді він викладає 
окрему думку [5, с. 313].
На противагу цій позиції прихильники 

інституту окремої думки зауважують, що її 
існування виконує важливу функцію виправ-
лення помилок, допущених у рішенні, спо-
нукає до законодавчого втручання в питання 
та може служити моделлю для виправлення 
як суддівських, так і законодавчих помилок 
у майбутньому [6, с.182; 7, с.58]. Зокрема, 
О. Хотинська-Нор вважає, що «спроможність 
окремого судді не просто словесно дискуту-
вати, а публічно висловити свою незгоду з 
більшістю, наражаючись на можливі неспри-
ятливі для себе наслідки, дає змогу судді по-
зиціонувати себе як суверенного суб’єкта, но-
сія судової влади, а саме це є  першоосновою 
її інституціональної незалежності»[8, c. 35].
Очевидно, дати однозначну відповідь на 

питання щодо доцільності існування інститу-
ту окремої думки судді, зокрема судді КСУ, 
складно. Мабуть, при вирішенні цього пи-
тання слід виходити від змісту конкретної 
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окремої думки, тобто того, що намагався суд-
дя в ній донести.
У науці прийнято виділяти дві категорії 

окремих думок судді: 
1) у частині згоди (суддя приєднується 

до думки більшос ті, однак висловлює власні 
міркування щодо мотивувальної частини рі-
шення);

2) окрема думка незгоди (суддя не пого-
джується з прийнятим рішенням) [9, с.163].
Висловлення суддею КСУ окремої думки, 

яка розкриває додаткові аргументи щодо ви-
сновків суду чи роз’яснює його рішення, слід 
сприймати схвально, оскільки в такому ви-
падку її слід розглядати як своєрідну форму 
обґрунтування рішення. З огляду на це окре-
ма думка судді сприяє зростанню рівня суд-
дівського професіоналізму та правової куль-
тури, а основне – може слугувати основою 
при прийнятті нових рішень. Як приклад 
слід навести окрему думку судді КСУ Кампа 
В.М. стосовно Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним подан-
ням Генеральної прокуратури України щодо 
офіційного тлумачення положень частини 
другої статті 122 Конституції України, части-
ни третьої статті 2 Закону України «Про про-
куратуру» від 2 квітня 2008 р. № na05d710-08, 
у якому уточнюються певні положення. Зо-
крема, в окремій думці вказується наступне: 
«Не заперечуючи в цілому конструктивний, 
правовий характер Рішення, слід зазначи-
ти, що Конституційний Суд України зали-
шив поза увагою деякі проблемні питання, 
пов’язані з предметом розгляду. У Рішенні 
не враховано той факт, що за своїм статусом 
Генеральний прокурор України є як вищою 
посадовою особою правоохоронного відом-
ства, так і політичним діячем. Тому поряд з 
юридичною відповідальністю за свої акти, дії 
та бездіяльність він несе перед Верховною 
Радою України за стан справ у відомстві ще 
й конституційно-політичну відповідальність, 
яка може настати після висловлення парла-
ментом недовіри, що має наслідком відставку 
Генерального прокурора України з посади. 
Юридична відповідальність Генерального 
прокурора України настає тільки в порядку, 
визначеному законом» [10]).
Ще одним прикладом слугує окрема 

думка судді Конституційного Суду України 

О.Литвинова стосовно Висновку Конститу-
ційного Суду України у справі за звернен-
ням Верховної Ради України про надання 
висновку щодо відповідності законопроєк-
ту про внесення змін до Конституції Украї-
ни (щодо правосуддя) вимогам статей 157 і 
158 Конституції України від 27 січня 2016 р. 
№ nb01d710-16. У ній заперечуються лише 
окремі положення, які викладені у висновку, 
а зокрема: «У запропонованій законопро-
єктом редакції статті 131 Конституції Укра-
їни наводяться повноваження Вищої ради 
правосуддя, але їх перелік не є вичерпним, 
оскільки передбачено здійснення нею інших 
повноважень, визначених законами України. 
У зв’язку з цим… реалізація вказаного поло-
ження може призвести до неконтрольованої 
зміни на законодавчому рівні повноважень 
Вищої ради правосуддя - конституційного 
органу, що може негативно відобразитися 
на стабільності та прогнозованості діяльності 
цього органу; надання йому невластивих по-
вноважень; політизації його діяльності тощо» 
[11].
Щодо окремої думки незгоди, то в науко-

вій літературі наводять наступні міркування. 
Зокрема, Б.О. Бондаренко з цього приводу 
зазначає таке: «Якщо мова йде про незгоду 
судді з мотивацією рішення – це може стати 
приводом для дискусії та позитивно вплину-
ти на мотивування рішень Конституційного 
Суду в майбутньому і на розвиток доктрини 
загалом. У випадку незгоди судді з рішенням 
по суті справи, особливо, якщо конституцій-
ний суддя вважає його різко негативним для 
усієї правової системи, написання та опублі-
кування такої окремої думки є засобом забез-
печення індивідуальної незалежності» [12, 
с.149].
Відомо, що склад КСУ становить 18 суд-

дів, які призначаються Президентом Укра-
їни, Верховною Радою України та з’їздом 
суддів України в кількості по шість суддів 
(ст.9 ЗУ «Про Конституційний Суд України 
від 13 липня 2017 р.»). Очевидно, якщо де-
кілька суддів КСУ в окремій думці виклали 
свою незгоду з прийнятим рішенням, то ро-
бити висновки про його необґрунтованість 
чи безпідставність зарано. У той же час більш 
складною є ситуація, якщо переважна біль-
шість суддів висловлюють окрему думку у 
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формі заперечення на те чи інше рішення 
КСУ, що дає підстави говорити про його 
спірність. Яскравим прикладом цьому слу-
гує Висновок Конституційного Суду Укра-
їни у справі за зверненням Верховної Ради 
України про надання висновку щодо відпо-
відності законопроєкту про внесення змін до 
Конституції України (щодо правосуддя) ви-
могам статей 157 і 158 Конституції України 
від 20 січня 2016 року № 1-в/2016 та від 30 
січня 2016 року № 2-в/2016 [13], на який було 
надано десять окремих думок суддів у формі 
заперечення (при цьому звернення розгля-
дали тринадцять суддів). Приміром в одній 
із таких окремих думок суддя М.І.Мельник 
звертає увагу на те, що КСУ «належним чи-
ном не обґрунтував вказаний висновок, не 
взяв до уваги, що частина положень цього 
законопроєкту суперечить вимогам статті 
157 Основного Закону України, оскільки пе-
редбачає обмеження прав і свобод людини і 
громадянина, не зробив застережень стосов-
но тих положень вказаного Законопроєкту, 
практична реалізація яких через наявну не-
досконалість, юридичну контроверсійність 
та невизначеність може призвести до нега-
тивних наслідків» [14]. З огляду на кількість 
та зміст викладених окремих думок суддів 
КСУ на Висновок від 2016 року № 1-22/2016, 
можна говорити, що такий стан речей під-
риває авторитет цього незалежного органу, 
який повинен повно і всебічно розглядати 
справи, а відтак надавати обґрунтовані рі-
шення та висновки. 
Справедливою слід вважати позицію 

судді О. Первомайського викладену в окре-
мій думці стосовно Ухвали Великої палати 
Конституційного Суду України про закрит-
тя конституційного провадження у справі 
за конституційним поданням Президента 
України П. Порошенка щодо відповідності 
Конституції України (конституційності) За-
кону України «Про позбавлення В. Януко-
вича звання Президента України». Так, у ній 
вказується наступне: «Конституційний Суд 
України не повинен виявляти свою здатність 
проходження «між краплинами політично-
го дощу». Насправді, Конституційний Суд 
України має виявити мудрість та взагалі не 
опинятись під таким «дощем». Однак суд-
дівський мінімалізм у практиці Конституцій-

ного Суду України може мати й негативний 
наслідок – поступова втрата Конституційним 
Судом України свого авторитету та гідно-
го місця у системі стримувань та противаг 
як органу охорони та захисту прав і свобод 
людини і громадянина, верховенства права 
і конституційної демократії у цілому від сва-
волі органів державної влади внаслідок пер-
манентного ухвалення останніми політичних 
або квазіполітичних рішень» [15].

Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, 

що якщо окрема думка більшості суддів КСУ 
викладена у формі ґрунтовних заперечень 
із прийнятим рішенням, то в такому випад-
ку вона виступає лише своєрідним засобом 
уникнення політичної відповідальності. 
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SUMMARY 
The article analyzes the peculiarities of the 

legal nature of a separate opinion of a judge of the 
Constitutional Court of Ukraine. It is stated that a 
separate opinion in each case can serve as a form of 
justifi cation or addition to the decision or indicate 
its lack of motivation, which will obviously have a 
negative impact on the practice of lawmaking, and 
hence law enforcement. Analyzed the validity, reason 
and practice making separate opinions by judges of 
the Constitutional Courtof Ukraine.

Judges of the Constitutional Court of Ukraine 
in the exercise of their powers are independent and 
are subject only to the Constitution of Ukraine and 
are governed by the laws of Ukraine. A judge who 
has signed a decision, opinion, decision to refuse to 
open constitutional proceedings in a case or to close 
constitutional proceedings may express a separate 
opinion in writing.

The expression of a separate opinion by a judge 
of the Constitutional Court of Ukraine, which reveals 
additional arguments regarding the conclusions of 
the court or clarifi es its decision, should be accepted 
favorably, because in such a case it should be 
considered as a kind of justifi cation of the decision. In 
view of this, a separate opinion of a judge contributes 
to the growth of the level of judicial professionalism 
and legal culture, and most importantly, it can serve 
as a basis for making new decisions.

It has been proven that if the dissenting opinion 
of the majority of judges of the Constitutional Court of 
Ukraine is expressed in the form of thorough objections 
to the adopted decision, then in this case it acts only as 
a peculiar means of avoiding political responsibility.

Key words: Constitutional Court of Ukraine, 
dissenting opinion, decision, conclusion, legal 
positions.
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ÄÎÁÐÎ×ÅÑÍ²ÑÒÜ ÑÓÄÄ²Â ßÊ ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÀ 
ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÀÖ²¯ ÑÓÄÎÂÎ¯ ÂËÀÄÈ

Предметом дослідження цієї наукової 
статті є доброчесність суддів як передумова 
трансформації судової влади
Констатовано, що навіть запозичення 

іноземного досвіду не завжди є абсолютом для 
національної системи, більше того навіть 
міжнародні стандарти, що існують, мають 
більш декларативну форму і не створюють 
реальної можливості вирішення дискусійних 
оціночних суджень. Відсутність дієвої судової 
системи сприяє подоланню загальній ефек-
тивності функціонування правової системи 
та системи законодавства. 
Доведено, що глобалізаційне суспільство 

ставить нові вимоги, інформаційне суспіль-
ство широко демонструє всі наявні прога-
лини. Отож саме в таких реаліях доброчес-
ність суддів набуває особливої прискіпливої 
сутності. У ХХІ столітті наслідки втрати 
довіри до влади є драматичнішими. 
Вмотивовано, що останнім часом мо-

дель судової системи перебуває у векторному 
розвитку, в Україні відбувається активний 
процес подолання корупції, котрий, будемо 
сподіватися, активізується у світлі євро-
пейських прагнень нашої держави. Відбулося 
формування антикорупційних інституцій 
нового зразка, оновлення парадигми органів, 
що функціонують у цьому напрямку, суттєва 
модернізація законотворчої сфери, що відпо-
відно поширилася і на підзаконнну-норма-
тивно-правову діяльність. 
Питання зростання рівня фаховості 

суддів їх морально-етичних чинників, фор-
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мування системних антикорупційних меха-
нізмів завжди були затребувані в українських 
реаліях. Вказане також пов’язано з особливи-
ми характеристиками органів правосуддя по-
рівняно з іншими органами державної влади. 
Судді наділені специфічними повноваження-
ми, мають широту владних правомочностей, 
можливості управлінсько-адміністративно-
го характеру, особливість представляти дер-
жаву та від її імені застосовувати державний 
примус, тому вагомими є ризикові фактори 
використання вказаних характеристик та 
потенціалу у неправових цілях з порушен-
ням повноважень, що в кінцевому результаті 
може загрожувати правам, свободам та за-
конним інтересам особи.
Вказано, що формування чинників, котрі 

б забезпечили легітимність повноважень, 
можливість працювати чесно, добросовісно, 
ефективно та фахово, автоматично призво-
дить до формування умов, коли судді не ба-
жають перевищувати владні повноваження, 
здійснювати корупційні чи інші незаконні, 
аморальні дії. 
Ключові слова: доброчесність суддів, орга-

ни публічної влади, антикорупційна страте-
гія, судова влада, модернізація права. 

Постановка проблеми
Глобальні трансформації змінюють ор-

гани публічної влади, державу та систему 
правосуддя. ХХІ століття приносить нову 
сучасність: недостовірний, мінливий і неви-
значений медіа-ландшафт, який причетний 
до зростання недовіри населення до устано-
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ви взагалі, а до судової системи як явища ре-
алізації правосуддя загалом; взаємодопов-
нювальна, пристрасна та іноді популістська 
політика; величезні технологічні можливос-
ті та ризик, зміни, що часто сприймаються 
з острахом; загрози неправомірного інозем-
ного впливу; розмитість державного та при-
ватного секторів. У цей час змін та транс-
формацій важливою запорукою є забезпе-
чення права людини на справедливий суд, 
поряд з цим суттєвим елементом виступає 
доброчесність суб’єкта, що реалізує право-
судну діяльність. 
Серед науковців-юристів немає консен-

сусу щодо значення доброчесності суддів, 
а також у юридичній науці ще не відбулася 
добре сформульована дискусія щодо норма-
тивної концепції доброчесності суддів. Це 
є суттєвою проблемою, оскільки відсутній 
не тільки понятійно-категоріальний апарат 
для правореалізаційної сфери, але й кри-
терій розуміння дефініції як соціального 
явища. Австралійські науковці вказують, 
що «без чіткого визначення «доброчесність» 
ризикує бути порожньою метою, відкину-
тою суспільством як безглузда риторика, і 
не досягти її ефективно направляти реальну 
практику [1]
Актуалізація проблеми зумовлюється не 

тільки відсутністю загальнотеоретичної ви-
значеності, але й практичною затребуваніс-
тю проблеми в контексті оновлення судової 
влади у світлі євроінтеграційних прагнень 
нашої держави. 

Стан дослідження
Безумовно, судова влада і її прояви не 

є новою тематикою для дослідження. Док-
тринальні підходи підходів до правозасто-
совної судової діяльності були предметом 
наукового пошуку багатьох учених, як-
О. М. Бандурка, Н.П. Бортник, І. М. Жа-
ровська, В. Ф. Бойко, П. Голосніченко,-
А. А. Селіванов, В.Б. Ковальчук та інших ав-
торів. 
Поряд з цим проблема має вагомий, ба-

гатосферний характер і потреби оновлення 
доктринально-методологічного, синерге-
тичного підходу до вирішення питання за-
безпечення доброчесності суддівського кор-
пусу. 

Метою дослідження є аналіз феномену 
доброчесності суддів як передумови транс-
формації судової влади. 

Виклад основних положень
Загалом доброчесність у доктриналь-

ному розумінні національна школа права 
сприймає « як мірило якості антикорупцій-
ної публічної служби – це трансформація 
добра, справедливості, чесності в площи-
ну функціональних обов’язків, у результаті 
чого офіційна публічна особа, державний 
службовець набуває ознак компетенційнос-
ті, самовмотивованості, безкорисливості, 
чесності, системності та сумлінності вико-
нання визначених законом обов’язків» [2].
Варто розуміти, що навіть запозичен-

ня іноземного досвіду не завжди є абсолю-
том для національної системи, більше того 
навіть міжнародні стандарти, що існують, 
мають більш декларативну форму і не ство-
рюють реальної можливості вирішення дис-
кусійних оціночних суджень. Відсутність 
дієвої судової системи сприяє подоланню 
загальній ефективності функціонування 
правової системи та системи законодавства. 
Глобалізаційне суспільство ставить нові 

вимоги, інформаційне суспільство широ-
ко демонструє всі наявні прогалини. Отож 
саме в таких реаліях доброчесність суддів 
набуває особливої прискіпливої сутності. У 
ХХІ столітті наслідки втрати довіри до вла-
ди є драматичнішими. 
Останнім часом модель судової системи 

перебуває у векторному розвитку, в Украї-
ні відбувається активний процес подолання 
корупції, котрий, будемо сподіватися, ак-
тивізується у світлі європейських прагнень 
нашої держави. Відбулося формування ан-
тикорупційних інституцій нового зразка, 
оновлення парадигми органів, що функці-
онують у цьому напрямку, суттєва модерні-
зація законотворчої сфери, що відповідно 
поширилася і на підзаконнну нормативно-
правову діяльність. 
Питання зростання рівня фаховості суд-

дів їх морально-етичних чинників, форму-
вання системних антикорупційних механіз-
мів завжди були затребувані в українських 
реаліях. Вказане також пов’язано з особли-
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вими характеристиками органів правосуддя 
порівняно з іншими органами державної 
влади чи місцевого самоврядування. Судд,і 
наділені специфічними повноваженнями, 
мають широту владних правомочностей, 
можливості управлінсько-адміністративного 
характеру, особливість представляти держа-
ву та від її імені застосовувати державний 
примус, тому вагомими є ризикові фактори 
використання вказаних характеристик та 
потенціалу у неправових цілях з порушен-
ням повноважень, що в кінцевому резуль-
таті може загрожувати правам, свободам та 
законним інтересам особи.

 Формування чинників, котрі б забезпе-
чили легітимність повноважень, можливість 
працювати чесно, добросовісно, ефективно 
та фахово автоматично призводить до фор-
мування умов, коли судді не бажають пере-
вищувати владні повноваження, здійснюва-
ти корупційні чи інші незаконні, аморальні 
дії. 
Як і будь-яке правове явище, в глобалі-

зованому суспільстві не існує відокремлено 
політична система, розвиток законодавства, 
розвиток освітніх процесів, теоретико-пра-
вова розробленість питання, інституційна 
система судової влади, рівень правосвідо-
мості – усе це і багато іншого впливають на 
доброчесність як правове та соціально-полі-
тичне явище. 
Звернемося в цьому контексті до при-

кладів, нідерландський дослідник аналізує 
дискурси щодо доброчесності суддів у судо-
вих системах як у сформованих демократіях, 
так і в країнах, що розвиваються. Він вказує, 
що у першому випадку верховенство права 
добре розвинене, довіра до суддів висока, 
але з’являються нові вимоги до підзвітнос-
ті. В останньому центральне місце займають 
традиційні проблеми доброчесності, такі як 
шахрайство та корупція. Автор стверджує, 
що доброчесність слід розуміти і як профе-
сійну чесноту, яку тут обговорюють через 
призму етичної теорії чесноти, і як захист 
суспільної довіри [3].

 Отож науковець доводить, що, незважа-
ючи на політичну систему та розвиток демо-
кратичних цінностей, в інших спектрах, про-
те питання доброчесності має свої труднощі 
та відіграє дискусійну роль. Як правило, у 

демократіях, що розвиваються, корупція є 
першим, з чим потрібно боротися, прихо-
дить до доброчесності суддів. Ця корупція є 
системною і впливає на весь державний сек-
тор, таким чином послаблюючи державні 
інституції. Transparency International визна-
чає корупцію як «зловживання довірени-
ми особами владою для приватної вигоди». 
При цьому розуміє вигоду «як фінансову, 
так і матеріальну», або нематеріальну виго-
ду, наприклад сприяння політичній чи про-
фесійній діяльності чи задоволення амбіцій. 
Тоді судова корупція «включає будь-який 
неналежний вплив на неупередженість су-
дового процесу будь-яким учасником судо-
вої системи» [4].
Для формування демократичності сус-

пільства і верховенства права питання онов-
лення судової системи має суттєве значення, 
і, як вказує І.М. Жаровська, «новітні проце-
си потребують нового людського капіталу, 
здатного впоратися з набором нових пре-
тензійних ролей та обов’язків, які повинно 
виконувати нині демократичне державне 
управління»[5, c.58]
Проте в національній правовій систе-

мі питання корупції та доброчесності має 
актуалізацію у зв’язку з показниками, які 
репрезентують значну стагнацію у цій сфе-
рі. «Українським центром економічних і 
політичних досліджень імені Олександра 
Разумкова: судову владу українці вважають 
найбільш корумпованою сферою, а 47 від-
сотків опитуваних вважають, що у судовій 
владі корупцією охоплено все. За дани-
ми Світового Індексу Правосуддя (World 
Justice Project - Rule of Law Index), Україна 
у сфері «відсутність корупції» в судовій сис-
темі зайняла 94 місце з 99 проаналізованих 
країн».
Щодо іншого прикладу порушення до-

брочесності суддів, то звернемось до пи-
тання освіти. Видавалось би, що судді – це 
та категорія юристів, що мають найвищий 
рівень правових знань, проте науковий 
аналіз фахівців призвів до твердження, що 
вказана теза також є дискусійною. Важли-
вою проблемою у Камбоджі та В’єтнамі є 
відставання в освіті, де просто занадто мало 
кваліфікованих суддів, оскільки юридична 
університетська підготовка знаходиться в 
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зародковому стані [6]. Вказане призводить 
до судових помилок, що також впливають 
на фактор доброчесності суддів. 
Завдання системи правосуддя реагува-

ти на виклики таким чином, щоб визначи-
ти пріоритети публічно цінності права, що 
особливо актуально нині. Держава формує 
систему влади, відповідає за судову гілку 
влади як особливо цінну у всій парадигмі 
державних та повинна активно інвестува-
ти всесферний потенціал у судові установи, 
зміцнені системою агентств доброчесності, 
однак значення громадської активності тут 
також дуже актуальне. Такий конгломерат 
забезпечує громадську довіру. 
Іноземні органи публічної влади вже 

низку років використовують поняття добро-
чесності як один з критеріїв відбору і функ-
ціонування публічної влади. Для України 
нововведенням стало це поняття в контексті 
всіх органів влади із впровадженням у 2014 
році на законодавчому рівні комплексного 
прогностичного акту (стратегії) у сфері ан-
тикорупційної діяльності. Закон «Про за-
сади державної антикорупційної політики в 
Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-
2017 роки» створили основу для початку 
засобів та механізмів перевірки публічних 
службовців щодо доброчесності. Така но-
вітня ідеологія стала поштовхом для форму-
вання методології та реальних засобів подо-
лання корупції. 
Реалізація задекларованої ще більше де-

сятка років тому судової реформи не нада-
ла можливості вказати про реальність, а не 
декларативність останніх.  Вказаний Закон 
пропонує заходи саме для судової влади, 
які сформують антикорупційну та добро-
чесну судову діяльність. Незважаючи на те, 
що вказані тенденції розраховані до  2017 
року, усе ж їх виконання є затребуваним і 
на сьогодні. Навіть, якщо певні заходи ре-
алізовані, обсяг цієї р еалізації є незначним, 
тому потребує додаткової уваги. Зокрема за-
пропоновано:

 зменшення о бсягу суддівського іму-
нітету та надання судді лише функціональ-
ного імунітету (імунітету від звинувачення 
за дії, вчинені у процесі виконання суддів-
ських функ цій);

 врегулювання питань щодо запобі-
гання та вирішення конфлікту інтересів у 
діяльності представників судової влади;

 визначення особливостей проведен-
ня спеціальної перевірки щодо кандидатів 
на посаду судді;

 подання, оприлюднення (зокрема в 
Інтернеті) та моніторинг достовірності да-
них дек ларацій суддів про майно, доходи, 
видатки та зобов’язання фінансового харак-
теру;

 створення в рамках судової систе-
ми окремого органу або покладення на 
органи суддівського самоврядування (не 
пов’язані з дисциплінарними функція-
ми) консультативних функцій щодо етич-
них стандартів, конфлікту інтересів та де-
кларування майна, доходів, видатків та 
зобов’язань фінансового характеру;

 проведення періодичного навчан-
ня суддів з питань, пов’язаних із стандарта-
ми запобігання та протидії корупції, врахо-
вуючи їх під час атестації суддів [7]. 

Висновок
Отож потреба забезпечення феномену 

доброчесності суддів є беззаперечна. Вказа-
не розглядається як складова для легітим-
ність судової влади, як умова прийняття об-
ґрунтованого судового рішення і як переду-
мова суспільної довіри.
Вагомими у вказаному контексті є таком 

морально-етичні норми поведінки судді. 
Вони, з одного боку, оцінюються залежно 
від територіальних ордологічних основ сус-
пільства, тобто формуються і мають відпові-
дати національним аксіологічним детермі-
нантам. З іншого боку, суддів як представ-
ників влади, що виступають від імені держа-
ви, слід навчити мислити таким чином, щоб 
чітко відокремити етичне питання легітим-
ності від просто застосування власних при-
ватних моральних поглядів.
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Matviyev R.I. 
THE INTEGRITY OF JUDGES AS A 

PREREQUISITE FOR THE TRANSFORMA-
TION OF THE JUDICIARY

The subject of research of this scientifi c ar-
ticle is the integrity of judges as a prerequisite 
for the transformation of judicial power

It was established that even borrowing for-
eign experience is not always an absolute for 
the national system, moreover, even the inter-
national standards that exist have a more de-
clarative form and do not create a real possibil-
ity of solving debatable evaluation judgments. 
The lack of an effective judicial system contrib-
utes to overcoming the overall effectiveness of 
the functioning of the legal system and the leg-
islation system.

It is proven that the globalization society 
sets new requirements, the information society 
widely demonstrates all existing gaps. There-

fore, it is precisely in such realities that the in-
tegrity of judges acquires a particularly scru-
pulous essence. In the 21st century, the conse-
quences of the loss of trust in the authorities are 
more dramatic.

It is motivated by the fact that recently the 
model of the judicial system has been in vec-
torial development, an active process of over-
coming corruption is taking place in Ukraine, 
which we hope will become more active in the 
light of the European aspirations of our coun-
try. There was the formation of anti-corruption 
institutions of a new model, the renewal of the 
paradigm of bodies functioning in this direc-
tion, a signifi cant modernization of the law-
making sphere, which accordingly extended to 
sub-legal, regulatory and legal activities.

Issues of increasing the level of expertise of 
judges, their moral and ethical factors, and the 
formation of systemic anti-corruption mecha-
nisms have always been in demand in Ukrai-
nian realities. This is also related to the special 
characteristics of the judiciary compared to oth-
er state authorities. Judges are endowed with 
specifi c powers, have a wide range of powers, 
opportunities of a managerial and administra-
tive nature, the peculiarity of representing the 
state and applying state coercion on its behalf, 
therefore there are signifi cant risk factors of 
using the specifi ed characteristics and potential 
for illegal purposes with a violation of powers, 
which in the end may threaten rights, freedoms 
and legitimate interests of a person.

It is indicated that the formation of factors 
that would ensure the legitimacy of powers, 
the ability to work honestly, conscientiously, ef-
fi ciently and professionally automatically leads 
to the formation of conditions when judges do 
not want to exceed their powers, commit cor-
ruption or other illegal, immoral actions.

Key words: integrity of judges, public au-
thorities, anti-corruption strategy, judiciary, 
modernization of law.
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ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç 
ªÂÐÎ²ÍÒÅÃÐÀÖ²ÉÍÈÕ ÏÐÎÖÅÑ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ó 
ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÄÎÒÐÈÌÀÍÍß ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ ÒÀ 
ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ Ó ÏÅÐ²ÎÄ ÂÎªÍÍÎÃÎ ×ÀÑÓ

З початку проголошення незалежності 
наша держава обрала для себе євроінтеграцію 
як один з найкращих способів реалізації су-
часних вимог суспільства, забезпечення ефек-
тивності державної політики і створення 
гнучкої системи захисту основних прав і сво-
бод людини, а приведення їх до європейського 
стандарту – важливим етапом просування 
нашої країни вперед. Проте у зв’язку з почат-
ком збройної агресії Російської Федерації про-
ти України 24 лютого 2022 року в державі 
введено особливий правовий режим – воєнний 
стан, одним з наслідків запровадження якого 
виступає обмеження конституційних прав і 
свобод людини. З огляду на це на сьогодні пи-
тання захисту основних прав і свобод людини 
є основним.
У статті розглянуто основні причини 

прискорення євроінтеграційних процесів в 
умовах війни. Акцентовано увагу на визна-
ченні їх переваг і недоліків, а також на реа-
лізації прав і свобод людини в період воєнного 
часу. 
Проаналізовано конституційно-право-

ві засади обмеження прав і свобод людини і 
громадянина у нашій країні, а також регла-
ментація порушеного питання в Україні, Ні-
меччині, Туреччині й Молдові.
Ключові слова: Євроінтеграція, права лю-

дини і громадянина, воєнний час, міжнарод-
ний досвід, переваги та недоліки євроінтегра-
ції України, причини євроінтеграції України, 
міжнародна допомога, Конституція України.
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Постановка проблеми
Для України 2022 рік став часом нових 

викликів і випробувань. Російська Федера-
ція 24 лютого 2022 року розпочала збройну 
агресію проти нашої країни. Відповідною 
реакцією на це стало введення в державі 
особливого правового режиму – воєнного 
стану, що передбачає запровадження обме-
ження прав і свобод людини і громадянина. 
Однак українці навіть під постійними об-
стрілами і загрозою бути знищеними згурту-
валися, підтримуючи один одного і Збройні 
Сили, стали на захист своєї Батьківщини і 
свободи. На знак визнання стійкості, не-
зламності і сміливості 23 червня 2022 року 
було ухвалено рішення про надання Україні 
статусу кандидата на членство в ЄС. Звісно, 
ці дві події перебувають у тісній взаємодії у 
контексті забезпечення прав і свобод люди-
ни та громадянина, основні засади захисту 
яких передбачені в Основному Законі на-
шої країни – Конституції 1996 року.

Актуальність дослідження
Україна як незалежна країна ще на по-

чатку свого становлення обрала для себе 
правильний шлях реалізації зовнішньопо-
літичного потенціалу – євроінтеграцію. На 
сьогодні в умовах повномасштабного втор-
гнення (війни) Російської Федерації на тери-
торію нашої держави вступ до Європейсько-
го Союзу став не тільки головною метою, а й 
основною гарантією забезпечення і захисту 
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основних прав і свобод людини та громадя-
нина. Отже, із введенням особливого право-
вого режиму, який, у свою чергу, передба-
чає певні обмеження, які мають бути стан-
дартизовані відповідно до європейського 
шаблону, актуальність порушеної проблеми 
посилюється. 

Методологія дослідження
Під час нашого дослідження викорис-

тано велику кількість наукових методів. 
По-перше, емпіричні, серед яких нам ста-
ли у нагоді: опис – для визначення пере-
ваг і недоліків євроінтеграційних процесів 
на реалізацію прав і свобод людини у пері-
од воєнного часу; метод порівняння – при 
порівнянні й аналізі нормативно-правової 
бази України, Німеччини, Молдови й Ту-
реччини з питань обмеження прав і свобод 
людини і громадянина. По-друге, загаль-
нонаукові методи: аналізу й синтезу – для 
систематизації конституційних засад обме-
ження прав і свобод людини і громадяни-
на; індукції й абдукції – для узагальнення 
інформаційної бази дослідження й розроб-
ки висновків.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вивчення наукової та публіцистичної 
літератури підтверджує той факт, що на 
сьогодні, а саме в період запровадження 
воєнного стану, актуальність цього питан-
ня збільшується, а отже, й зростає кількість 
праць учених – представників різних галу-
зей знань із питань ефективного норматив-
но-правового регулювання євроінтеграцій-
них процесів України. Окреслене питання 
є об’єктом наукового пошуку таких вітчиз-
няних вчених, як О. О. Петришин [7],-
Т. М. Слінько [12,13,14,15,16], В. О. Тіма-
шов [9], О. Г. Середа [8], Л. В. Терещенко, 
Б. Мелех, А. Ю. Захаркін. 

Мета статті полягає в аналізі впливу єв-
роінтеграційних процесів України на сферу 
дотримання прав людини і громадянина у 
період воєнного часу з позицій конституцій-
ного права.

Виклад основного матеріалу
Європейська інтеграція, як уже було 

вказано вище, – один з основних напрямів 
реалізації зовнішньополітичного потенціалу 
нашої країни. Вибір, який незалежна Укра-
їна зробила ще на початку свого становлен-
ня, передбачає, перш за все, приведення 
національних норм щодо реалізації та за-
хисту прав і свобод людини у відповідність 
до європейського законодавства і стандар-
тів. Звісно, за понад 30 років самостійнос-
ті Україна пройшла досить великий шлях 
євроінтеграції, проте цей процес на пев-
них етапах характеризувався різною дина-
мікою, що зумовлено певними чинниками, 
які, з одного боку, підсилювали мотивацію 
громадян до введення «змін до кращого», 
а з іншого – заважали їх реалізації. Такими 
чинниками є:

1) початок збройного конфлікту на те-
риторії Луганської та Донецької області. 
На жаль, через це виникла велика кількість 
проблем та суперечок. Передусім значні й 
системні порушення прав людини на всій 
території Донецької та Луганської облас-
тей, а в деяких випадках – і на всій території 
України. Такого обсягу посягань на права 
людини Україна не знала за всі роки своєї 
незалежності. Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, свобода, недоторканність, 
право власності, інші охоронювані законом 
і визнані у всьому цивілізованому світі права 
і свободи на довгий час на анексованих те-
риторіях втратили будь-яку цінність. Крім 
того, через порушення конституційних 
прав, як-от: на свободу й недоторканність, 
свободу пересування, недоторканність жит-
ла та ін., з’явилося багато внутрішньо пере-
міщених осіб. Однак найболючішими стали 
втрати серед мирного населення і військо-
вослужбовців, а також взяття у полон, де, 
незважаючи на закріплення багатьма між-
народно-правовим договорами норм пово-
дження, права і свободи просто нехтували-
ся (людей піддавали катуванням, тортурам, 
знущанням). Звісно, усе це ускладнює і без 
того тяжку ситуацію у країні;

2) анексія Російською Федерацією Авто-
номної Республіки Крим, як наслідок, втра-
та контролю України над захистом прав 
і свобод людини і громадянина на непід-
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контрольних територіях. Як відомо, корін-
ні народи півострова, як, до речі, і ті, хто з 
якихось причин не залишив Крим, кожно-
го дня стикаються з прямим і грубим пору-
шенням прав і свобод: їх закривають доступ 
до побережжя, вирубують реліктові парки, 
проводять незаконну забудову в захисних 
зонах, руйнуючи не лише ландшафт, а й 
екосистему півострова.

3) соціально-економічна криза, яка ви-
никла через анексію територій, на яких було 
багато заводів, шахт та інших об’єктів, втра-
тивши які, Україна мусила перебудовувати і 
переналаштовувати налагоджені перед цим 
виробництва, цикли. Спрямувавши свої зу-
силля на це, питання адаптації українського 
законодавства до європейського стандарту 
для влади відійшли на другий план. У ре-
зультаті починаючи з 2014 року зафіксовані 
численні порушення прав і свобод людини 
й на підконтрольних територіях України, 
серед яких: катування, нелюдські умови 
утримання у тюрмах і місцях тимчасового 
утримання, довільні арешти й затриман-
ня, брак судової незалежності. Не менш го-
стрим стало й питання поширення урядової 
корупції, цензури, блокування веб-сторінок, 
неспроможність уряду притягнути до відпо-
відальності злочинців, що вчинили злочини 
проти журналістів й антикорупційних акти-
вістів, насильство стосовно етнічних груп і 
представників сексуальних меншин. Усе це 
негативно позначається на настроях у сус-
пільстві, а врешті-решт, й на іміджі нашої 
держави.
Усе наведене дає підстави стверджувати, 

що ситуація в Україні була складною. Тим 
не менше, вектор розвитку, обраний ще на 
початку, залишався незмінним – євроінте-
грація. Населення нашої країни прагнуло 
кращого життя, затвердження загально-
людських і цивілізаційних цінностей, стан-
дартів. Пожвавилася робота з приведення 
вітчизняної нормативно-правової бази у 
відповідність до європейського, розширю-
валися зв’язки з міжнародними правовими 
інституціями, розроблялися загальнодер-
жавні плани, програми.
Однак 24 лютого 2022 року Росія розпо-

чала повномасштабну війну проти України. 
Наслідок цих дій – великі втрати серед на-

селення, руйнування житла, підприємств і 
інфраструктури, чисельні порушення й об-
меження основних конституційних прав і 
свобод людини, неможливість контролюва-
ти Україною більшу частину східних і пів-
денних областей, збільшення кількості вну-
трішньо переміщених осіб, яка через постій-
ні обстріли окремих територій досі зростає, 
пожвавлення міграції у зв’язку з постійними 
воєнними діями, що, до речі, стало великою 
проблемою не тільки для нашої країни, але 
й усього світу.
На тлі всього цього народ і влада не тіль-

ки не відмовилися, а навпаки прискорили 
процес євроінтеграції, обов’язковим етапом 
якої, як уже наголошувалося, є імплемента-
ція стандартів основних міжнародно-право-
вих договорів у контексті дотримання прав 
і свобод людини і громадянина, забезпечен-
ня їх у реальному житті (що є нині голов-
ною проблемою). Отже, у період воєнного 
часу окреслене питання набуває особливого 
змісту й важливості, а вивчення цих аспектів 
стає як ніколи актуальним. Підтвердженням 
сказаному є слова президента України Во-
лодимира Зеленського: «Настав вирішаль-
ний момент, щоб раз і назавжди закрити ба-
гаторічну дискусію та ухвалити рішення про 
членство України в ЄС» [10].
Приступаючи до висвітлення питання, 

передусім наголосимо, що станом на сьогод-
ні Україна кожну хвилину бореться за свою 
незалежність, мирне небо, економічний, 
соціально-культурний розвиток і високий 
рівень життя населення. За визначенням 
Міністерства соціальної політики України: 
«Євроінтеграція – це процес впроваджен-
ня європейських норм в українське законо-
давство». Зазначена процедура має питому 
вагу в житті країни. Спробуємо розібратися, 
чому? Крім того, з’ясуємо, які мета й завдан-
ня ставляться у кінцевому результаті? 
На наше глибоке переконання, перш за 

все народом України керує потреба миру й 
безпеки (це і мета, і бажання), щодо яких у 
преамбулі Маастрихтського договору (До-
говору про заснування ЄС) зазначено:-
«НАТХНЕННІ НАМІРОМ реалізовувати 
спільну зовнішню та безпекову політику, 
зокрема, поступово формувати спільну обо-
ронну політику, що, можливо, приведе до 



39

Ñë³íüêî Ò., Êîçüì³íà Þ., Øàáåëüíà Ê.Â. -  Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé àíàë³ç...

спільної оборони згідно з положеннями 
статті 17, і таким чином зміцнювати євро-
пейську ідентичність і незалежність заради 
миру, безпеки та поступу в Європі та в усьо-
му світі». Звісно, для нас нині це – найголо-
вніше» [11]. 
Наступним є бажання розвитку і під-

тримки економічної стабільності, що, у свою 
чергу, покращить рівень життя населення, 
збільшить кількість робочих місць і зробить 
значний внесок у подолання безробіття. По-
яснюється це тим, що Європейський Союз 
є головним торговельним партнером Укра-
їни. За результатами 2021 року питома вага 
торгівлі товарами й послугами з ЄС склала 
39,2 % від загального обсягу торгівлі Украї-
ни (у 2020 році – 38,8 %, на суму $ 46,3 млрд). 
Виходячи з цього, спробуємо виокреми-

ти переваги й недоліки євроінтеграційних 
процесів.
Так, у статті 3 чинної Конституції Украї-

ни закріплено: «Людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека 
визнаються в Україні найвищою соціаль-
ною цінністю. Права і свободи людини та 
їх гарантії визначають зміст і спрямованість 
діяльності держави. Держава відповідає 
перед людиною за свою діяльність» [4]. З 
огляду на те, що Конституція України має 
найвищу юридичну силу, то закони або між-
народні нормативно-правові акти прийма-
ються на її основі і повинні чітко відповідати 
їй ( ч 1 ст. 8 чинної Конституції України). Із 
вищенаведеного випливає, що національ-
не законодавство України має перевагу над 
чинними міжнародними договорами, пого-
дженими ВРУ, які є лише частиною націо-
нального законодавства.
У той же час саме завдяки підписанню і 

ратифікації міжнародних документів, декла-
рацій, договорів відбулися певні зрушення 
у реалізації, зокрема, гарантованого статтею 
53 Конституції України права на освіту [4]. 
Як відомо, держава забезпечує доступність 
і безоплатність дошкільної, повної загальної 
середньої, професійно-технічної, вищої осві-
ти в державних і комунальних навчальних 
закладах; розвиток дошкільної, повної за-
гальної середньої, позашкільної, професій-
но-технічної, вищої і післядипломної освіти, 
різних форм навчання; надання державних 

стипендій і пільг учням і студентам. Важли-
вим нововведенням у сфері освіти в Україні, 
саме через пожвавлення співпраці із закор-
донними партнерами, стане програма ЄС 
«ERASMUS +», що має на меті підтримку 
освітнього, професійного й особистісного 
розвитку громадян ЄС і поза його межами 
задля внеску до стійкого підвищення якос-
ті освіти, робочих місць і соціального згур-
тування, прискорення розвитку інновацій і 
посилення європейської ідентичності. Про-
грама підтримує молодь і розширює можли-
вості навчальної та академічної мобільності 
в освіті, її проєкти і стратегій щодо співпраці 
повністю узгоджуються з приписами статті 
53 Конституції України і є перспективними 
для розвитку вітчизняних освіти та спорту.
Як показали останні події, у воєнний 

час набувають неймовірного значення по-
ложення статей 49 Основного Закону Укра-
їни, згідно з якими «Кожен має право на 
охорону здоров’я, медичну допомогу та ме-
дичне страхування» [4], а також статті 47 
про те, що «Громадянам, які потребують 
соціального захисту, житло надається дер-
жавою та органами місцевого самовряду-
вання безоплатно або за доступну для них 
плату відповідно до закону. Ніхто не може 
бути примусово позбавлений житла інакше 
як на підставі закону за рішенням суду» [4]. 
Пояснюється це тим, що внаслідок військо-
вої агресії РФ більшість громадян України 
позбулися житла, їх загарбники позбави-
ли належного медичного обслуговування, 
зруйнувавши лікарні, знищивши багато 
об’єктів інфраструктури, підштовхнувши лі-
карів до міграції (як у межах України, так і 
поза ними). Однак наша країна не залиши-
лася наодинці. Найбільшими фінансовими 
донорами України є Євросоюз і Сполучені 
Штати, які разом пообіцяли Україні нада-
ти фінансову підтримку на понад 10 млрд 
доларів кожен. ЄС в умовах війни створює 
значну кількість програм міжнародної допо-
моги українцям з багатьох питань. Зокрема, 
кожному українцю було надано тимчасовий 
захист. Більше того, країни ЄС закріпили в 
актах наступне: якщо особа постійно прожи-
вала в Україні і залишила країну, починаю-
чи з 24 лютого 2022 року, щоб врятуватися 
від війни, вона може мати право на тимча-
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совий захист у будь-якій країні ЄС. Тимча-
совий захист триватиме не менше одного 
року і може бути продовжений залежно від 
ситуації в Україні. Права відповідно до Ди-
рективи про тимчасовий захист включають 
дозвіл на проживання, доступ до ринку пра-
ці й отримання житла, медичну допомогу і 
доступ до освіти для дітей. Кожен, хто ле-
гально проживає в ЄС, також має право від-
крити базовий банківський рахунок. 
До того ж особа, яка проживає в Укра-

їні, має право на допомогу для репатріації. 
Незалежно від громадянства і права на між-
народний захист, якщо особа живе в Україні 
і рятується від війни, вона має можливість 
перетнути кордон ЄС. Якщо особа може 
безпечно повернутися до країни постійного 
проживання, їй слід зв’язатися з відповідни-
ми державними органами або організація-
ми, які допоможуть повернутися.
Виходячи з наведеного, можемо також 

констатувати, що країни ЄС сприяють реа-
лізації приписів статті 43 чинної Конститу-
ції України: «Кожен має право на працю, 
що включає можливість заробляти собі на 
життя працею, яку він вільно обирає або на 
яку вільно погоджується». Крім того, зараз 
розробляються проєкти, які спрямовані на 
створення значної кількості робочих місць 
і забезпечення високого рівня життя насе-
лення, зокрема, через інвестування, ство-
рення спеціальних фондів тощо. Про те, що 
зазначене вдасться, свідчать такі дані: Єв-
ропейський Союз є найбільш успішним ін-
теграційним об’єднанням у світі, до складу 
якого входять 27 країн, з населенням близь-
ко 450 мільйонів людей. Загальна вартість 
усіх вироблених товарів і послуг (валовий 
внутрішній продукт – ВВП) становить біль-
ше ніж 14,5 трильйона євро, ВВП на душу 
населення – понад 32 тисячі євро. На ЄС 
припадає близько 15 % світової торгівлі то-
варами. Головним економічним двигуном 
ЄС вважається єдиний ринок, який забезпе-
чує вільне переміщення товарів, послуг, ка-
піталу й людей у рамках ЄС. Нині 340 міль-
йонів громадян ЄС користуються євро, що 
забезпечує стабільність грошової одиниці.
Статистика підтверджується досвідом 

Польщі, яка 1 травня 2004 року набула 
членства ЄС і вже відразу після вступу стала 

європейським лідером у економічному зрос-
танні. ВВП Польщі за 10 років (2003–2013 
роки) зріс більш ніж у 2 рази (з 218 до 521 
мільярди дол. США, у 2021 році – 674 мі-
льярдів дол. США).
Поляки швидко звикли до членства в 

ЄС. Польські підприємства активно вклю-
чилися в конкуренцію з компаніями з ін-
ших країн на єдиному ринку, працівники 
з Польщі скористалися можливістю роботи 
в інших країнах – членах ЄС, студенти по-
далися на стипендії ЄС, а звичайні поляки 
безперешкодно почали перетинати кор-
дони як повноправні члени Шенгенської 
зони. Реформи з досягнення стандартів ЄС 
сприяли модернізації країни. У 2003 році 
ВВП на душу населення в Польщі за стан-
дартами купівельної спроможності стано-
вив 49 % від середнього по ЄС, тоді як у 
2012 році він уже становив 67 %. За перші 
10 років після вступу створено два міль-
йони додаткових робочих місць: працев-
лаштовано представників усіх соціальних 
груп, у тому числі півмільйона економічно 
неактивних людей. Економічне зростання 
значно покращило становище польського 
народу: у 2005–2012 роках кількість людей, 
які перебувають на межі бідності, зменши-
лася на 7 мільйонів, при цьому 1,3 мільйона 
виведені з бідності.
Серед недоліків євроінтеграції України 

у сфері дотримання прав людини і громадя-
нина у період воєнного часу варто відзначи-
ти наступні: по-перше, у випадку входжен-
ня України до ЄС можлива часткова втрата 
суверенітету ( що суперечить статті 1 чинної 
Конституції України : «Україна є суверенна і 
незалежна, демократична, соціальна, право-
ва держава»). Як приклад наведемо те, що в 
Україні з 27 вересня 2019 року Міністерство 
цифрової трансформації презентувало бренд 
«держави у смартфоні» – «Дія»: смартцентри 
надання адміністративних послуг у кожно-
му куточку України, смартпортал допомоги 
середньому і малому бізнесу, онлайндоступ 
до освітніх програм та інформації з держав-
них реєстрів. Цифровий портфель докумен-
тів «Дія» може припинити роботу, оскільки 
є винаходом незалежної, самостійної Украї-
ни, а Союз не практикує користування циф-
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ровим портфелем, отже, він не є європей-
ським стандартом і може припинити роботу.
По-друге, загальноєвропейському праву 

ЄС притаманне верховенство над національ-
ним законодавством, що прямо суперечить 
положенням Конституції України. Згідно 
зі статтею 9 Основного Закону чинні між-
народні договори, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України, 
є частиною національного законодавства 
України. Укладення міжнародних догово-
рів, які суперечать Конституції України, 
можливе лише після внесення відповідних 
змін до Конституції України. У праві ЄС 
це положення носить назву: « Supremacy of 
the EU Law in relation to the national law of 
member states».
Вперше примат верховенства права ЄС 

було закріплено рішенням у справі Costa 
v. ENEL, прийняте Європейським судом з 
прав людини на запит одного з італійських 
судів у 1964 році. Зміст цієї справи полягав 
у наступному: пан Коста – крупний акціонер 
компанії Edison Volta, що займається вироб-
ництвом і розподілом електроенергії в кра-
їні, звернувся до суду в м. Мілані з позовом 
про повернення шкоди, нанесеної йому че-
рез націоналізацію державою цієї компанії. 
Позов було направлено до новоствореної 
компанії ENEL. Заперечуючи правомірність 
цієї націоналізації, позивач стверджував, що 
власне націоналізація була проведена з по-
рушеннями низки положень Римського до-
говору 1957 року. Оскільки питання було в 
межах наднаціонального права, то суд Міла-
ну, керуючись відповідними чинними нор-
мативами, звернувся до Європейського суду 
за роз’ясненням і тлумаченням відповідних 
положень Договору. Втім, ще до отриманих 
роз’яснень Конституційний суд Італії, ініці-
ювавши розгляд питання стосовно право-
мірності створення компанії ENEL, зробив 
висновок, що оскільки Римський договір ра-
тифіковано парламентом країни через при-
йняття національного акта, виданого пізні-
ше договірного акта, то, виходячи з цього, 
положення останнього документа у випадку 
виникнення колізій з наднаціональним пра-
вом повинні мати пріоритет щодо положень 
договору. Не погоджуючись з рішенням 
Конституційного суду Італії, Європейський 

суд вказав на те, що Співтовариство, маючи 
«реальну владу, яка виникла у нього через 
обмеження національного суверенітету і 
передачу йому частини владних повнова-
жень від національних держав», також при-
ймає правові акти, хоча й не у всіх сферах, 
обов’язкові для виконання як наднаціо-
нальними, так і національними органами й 
інститутами У цьому рішенні Європейський 
суд вперше висловив пряме визнання вер-
ховенства права Європейського співтовари-
ства щодо права держав-членів.
Продовжуючи висвітлення питання, 

зробимо порівняльний аналіз дотримання 
прав і свобод людини в Україні і країнах ЄС.
Передусім вкажемо, що процес вхо-

дження України до європейської спільноти 
характеризується наявністю не тільки ве-
ликої кількості привілеїв, які наша країна 
отримає як кандидат, а й широким пере-
ліком обов’язків, які є основною вимогою 
для отримання Україною офіційного статусу 
«член Європейського Союзу». Отже, імпле-
ментація нормативно-правових актів із пи-
тань захисту прав і свобод людини і грома-
дянина є потужним кроком реалізації укра-
їнської мрії, а у даний період й головною 
метою нашої держави, бо на сьогодні, і про 
це вже йшлося, значною проблемою для 
України є обмеження прав і свобод людини 
і громадянина через постійні воєнні дії на 
території нашої держави.
Як відомо, права і свобод людини і гро-

мадянина, як підстави їх обмеження регла-
ментуються Загальною декларацією прав 
людини, а саме ст. 29, яка закріплює мож-
ливість обмеження прав і свобод людини 
тільки у випадках, передбачених законом, 
та тільки з метою реалізації належного ви-
знання і поваги прав і свобод інших і забез-
печення справедливих вимог моралі, гро-
мадського порядку і загального добробуту в 
демократичному суспільстві.
Можливість обмеження певних прав і 

свобод людини і громадянина закріплюєть-
ся також у Міжнародному пакті про грома-
дянські й політичні права, а саме у ч. 1 ст. 4 
наголошується на тому, що у зв’язку з вве-
денням особливих умов у країнах, які загро-
жують життю і безпеці громадян, можуть 
вживатися певні заходи з обмеження прав 
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і свобод людини. Проте це можливо тільки 
в тому випадку, коли це є лише необхідним 
для людей і не є причиною дискримінації за 
расою, кольором шкіри, статі, мови, релігії 
чи соціального походження.
Європейська конвенція з прав людини, 

а саме ч. 1 ст.15 теж підкреслює той факт, 
що тільки в тих межах, яких вимагає гостро-
та становища, можуть бути обмежені права 
людини. Також наголошується на тому, що 
введення таких заходів унеможливлюється 
в тому випадку, коли вони суперечать ін-
шим зобов’язанням згідно з міжнародним 
правом.
Питання обмеження прав і свобод люди-

ни і громадянина врегульовується і законо-
давством України, а саме ст. 64 Конституці-
єю України, яка передбачає, що конститу-
ційні права і свободи людини і громадянина 
не можуть бути обмежені, крім випадків, 
передбачених Конституцією України [4]. У 
той же час ч. 2 ст. 64 закріплюються можли-
ві випадки встановлення окремих обмежень 
прав і свобод із зазначенням строку дії цих 
обмежень, а ч. 3 – можливість ознайомитися 
з повним переліком прав, які за жодних об-
ставин не можуть бути обмежені, серед них 
ті, що зафіксовані ст. 24, 25, 27, 28, 29, 40, 
47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 
цієї Конституції [4]. Зауважимо, що введен-
ня таких обмежень – один із найголовніших 
запобіжників і гарантія соціального захисту 
громадян країни, територіальної цілісності 
і державного суверенітету в умовах виник-
нення загроз. Проте ключовою проблемою 
для нашої країни виявляється не норматив-
но-правове забезпечення, а реалістичний 
підхід до їх реалізації. Воєнний стан – це 
саме той час, коли встановлюються нові пра-
вила й умови життя суспільства, однак вони 
мають відповідати доктринальним принци-
пам Конституції.
Аналіз чинного законодавства України й 

наукових праць із цього питання дозволяє 
стверджувати, що ця проблема вивчена не 
достатньо, а отже, потребує подальшого до-
слідження. Сподіваємося, що порівняння 
обмежень прав і свобод людини і громадя-
нина у Німеччині, яка є прикладом розро-
блення потужного правового механізму, а 
також у Молдові та Туреччині стане для на-

шої держави поштовхом до досягнення за-
даної мети.
Почнемо з Німеччини – країни – засно-

вниці Європейського Союзу. Вона є прикла-
дом не тільки економічної та політичної ста-
більності, а й гнучкої та суворої системи за-
кріплення й реалізації прав і свобод людини 
і громадянина. Захист основних прав і сво-
бод у ФРН має особливе значення. У Кон-
ституції 1949 р. [6] вони перелічені на почат-
ку документа як реакція на необхідність по-
долання досвіду Веймарської республіки й 
націоналістичної держави. Внаслідок цього 
статті, присвячені правам і свободам, мають 
пряму дію, їм підпорядковуються законо-
давство, виконавча й судова гілки влади. Це 
підтверджується також ч. 2 ст. 1 Конститу-
ції Німеччини [6]: «німецький народ визнає 
недоторканні та невідчужувані права люди-
ни як основу будь-якої людської спільноти, 
миру та справедливості на землі».
Слід додати, що в німецькому законо-

давстві не існує чіткого поняття «обмежен-
ня прав і свобод людини і громадянина». 
Імплементацію даного терміна відображено 
в таких словах: «порушення, обмеження, 
втручання, перешкода». Ст. 19 Конституції 
Німеччини засвідчує той факт, що, якщо 
згідно з цим Основним законом будь-яке 
основне право може бути обмежене законом 
або на підставі закону, такий закон має мати 
загальний характер, а не стосуватися лише 
окремого випадку. Крім того, у законі має 
бути зазначене це основне право із поси-
ланням на статтю Основного закону. Якщо 
Конституція України має чітко прописані 
особливості обмеження прав і свобод люди-
ни і громадянина в одній статті Закону (ст. 
64), у якій надано чіткий перелік прав, які 
не можуть бути обмежені, то в Конституції 
Німеччини майже кожна стаття має відпо-
відний пункт, який передбачає можливість/
неможливість втручання держави у реаліза-
цію основних прав і свобод людини і грома-
дянина. Такий підхід до регламентації цьо-
го питання дає змогу зрозуміти, що права і 
свободи – найвища цінність у Німеччині, а 
забезпечення реалізації й захисту цих прав 
– основне завдання держави. У Конституції 
Німеччини є декілька підходів до визначен-
ня правомірності обмежень прав і свобод 
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людини і громадянина, серед яких: можли-
вість обмеження тільки у випадках, перед-
бачених Законом; чітке регламентування 
Законом необхідності запровадження цих 
обмежень; наведення прав, які жодним чи-
ном не можуть бути обмежені, як-от свобода 
віросповідання, свобода совісті, свобода ре-
лігійних і світоглядних переконань (ч. 1 ст. 
4), неможливість видання іншій державі (ст. 
16), право на вільний розвиток особистості 
(ст. 2), неможливість без власної волі йти на 
воєнну службу (ч. 3 ст. 3). Проте Конститу-
ція Німеччини, а саме ч. 2 ст. 2 (право на 
життя і фізичну недоторканність) допускає 
можливість обмеження цих прав на підставі 
Закону [6].
Наступною розглянемо Туреччину – 

кандидата на членство в Європейському Со-
юзі ще з 1999 року. Протягом 23 років ця 
держава пройшла великий шлях становлен-
ня й реформування різних сфер політики 
й економіки. Проте й після такого періоду 
змін залишаються прогалини в законодав-
стві, які виступають перешкодою для про-
цесу її євроінтеграції. З 2015 року проблема 
реалізації прав і свобод людини стала для 
Туреччини однією з основних. Європейська 
комісія у щорічній доповіді брюссельського 
відомства про розвиток країни зазначила, 
що Туреччина зробила великий крок назад 
у сфері забезпечення прав і свобод людини. 
Перш за все це стосується захисту прав жі-
нок, дітей та гомосексуалістів, свободи слова 
і зборів, свободи ЗМІ й Інтернету. Ці про-
галини в законодавстві Туреччина має при-
брати. Однак з огляду на те, що Туреччина, 
як і Україна, є кандидатом у ЄС, цікавим є 
обґрунтування питання обмеження прав і 
свобод людини і громадянина в період над-
звичайного або воєнного стану у Конститу-
ції Туреччини.
У ключовому документі можливість об-

меження основних прав і свобод людини 
і громадянина передбачається ст. 13, від-
повідно до якої введення таких заходів є 
допустимими лише з метою захисту непо-
дільної територіальної та національної ці-
лісності держави, національного сувере-
нітету Республіки, національної безпеки, 
громадського порядку, загального світу, 
суспільного інтересу, суспільної моральнос-

ті й охорони здоров’я, а також із певних 
причин, зазначених у відповідних статтях 
Конституції [3]. Особливу увагу законода-
вець звертає саме на те, що обмеження не 
повинні суперечити вимогам демократич-
ного устрою суспільства і бути нав’язані 
для будь-якої іншої мети, крім тих, які вже 
зазначені у цій статті. Питання обмежен-
ня прав і свобод людини і громадянина у 
період воєнного стану регламентується і 
ст. 15 Конституції Туреччини [3]. Під час 
війни, мобілізації, військового й надзви-
чайного стану реалізація основних прав 
і свобод може бути частково або повністю 
припинена або можуть бути вжиті заходи, 
що визначаються ситуацією, що примен-
шують гарантії, встановлені Конституцією, 
за умови, що зобов’язання, які випливають 
із міжнародного права, не порушені. На-
віть за обставин, зазначених у ч. 1, права 
людини на життя, недоторканність матері-
ального й духовного надбання особистості 
непорушні, за винятком смерті, що настала 
відповідно до законів воєнного часу й через 
виконання смертних вироків [3]. Крім того, 
ніхто не може бути змушений виказувати 
своє ставлення до релігії, переконання чи 
думки і бути за це звинуваченим; правопо-
рушення й санкції не можуть мати зворот-
ної сили, але при цьому ніхто не може бути 
визнаний винним до того, поки це не буде 
доведено рішенням суду. Згідно зі ст. 16 
основні права і свободи іноземців можуть 
бути обмежені Законом з урахуванням між-
народного права [3].
Порівнюючи регламентацію даного пи-

тання в Конституції України та Конституції 
Туреччини, можемо зробити проміжний 
висновок, що нормативно-правове обґрун-
тування обмеження прав і свобод людини і 
громадянина є дуже схожим. Під особливою 
правовою охороною перебувають основні 
природні й особисті права і свободи людини 
і громадянина, серед яких право на життя 
(ст. 27 – Конституція України, ст. 17 – Кон-
ституція Туреччини); право на свободу і осо-
бисту недоторканність (ст. 29 – Конституції 
України, ст. 19 Конституції Туреччини); (ст. 
24 – Конституції України та Конституції Ту-
реччини); правопорушення та санкції не 
можуть мати зворотної сили, ніхто не може 
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бути визнаний винним до того, поки це не 
буде доведено рішенням суду (ст. 58 – Кон-
ституції України, ст. 15 – Конституції Туреч-
чини).
Наостанок розглянемо Молдову, яка так 

само стала кандидатом у ЄС лише у 2022 
році. Порівняльна характеристика консти-
туційних засад обмеження прав і свобод лю-
дини і громадянина України та Молдови є 
цікавим питанням з точки зору отримання 
ними статусу кандидата в ЄС приблизно в 
однаковий час.
Передусім вкажемо, що в ст. 54 Консти-

туція Молдови закріплюється можливість 
обмеження прав і свобод людини і громадя-
нина. Положення цієї статті й обґрунтуван-
ня дуже схожі зі змістом ст. 64 Конституції 
України. Так, ч. 1 ст. 54 Конституції Молдо-
ви наголошує на неможливості прийняття 
законів, які заперечують права і свободи лю-
дини і громадянина [2]. Крім того, ч. 2 ст. 54 
Конституції Молдова підкреслює той факт, 
що реалізація прав і свобод не підлягає жод-
ним обмеженням, крім тих, що передбачені 
законом, відповідають загальновизнаним 
нормам міжнародного права і необхідні в 
інтересах національної безпеки, територі-
альної цілісності, економічного добробуту 
країни, громадського порядку, з метою за-
побігання масовим заворушенням і злочи-
нам, захисту прав, свобод і гідності інших 
осіб, запобігання розголошенню інформації, 
одержаної конфіденційно, або забезпечення 
авторитету й неупередженості правосуддя 
[2]. Положеннями цієї частини забороня-
ються обмеження прав, які прописані у ст. 
20–24, серед яких: право на вільний доступ 
до правосуддя (ст. 20), презумпція невину-
ватості (ст. 21), незворотність закону (ст. 22), 
право кожної людини на знання своїх прав 
і обов’язків (ст. 23), право на життя, фізичну 
й психічну недоторканність [2].
Порівнюючи Конституції України й 

Молдови, можемо зробити висновок, що 
перелік прав і свобод, можливість обмежен-
ня яких забороняється, є більш широким і 
розгалуженим в українському законодав-
стві. Демократичний підхід до порушеної 
проблеми дає змогу підкреслити готовність 
України стати рівноправним членом Євро-
пейського Союзу. Це говорить про те, що на 

сьогодні законодавство України у контексті 
захисту прав і свобод людини і громадянина 
є більш готовим до нових викликів євроін-
теграції, аніж Молдови. 

Висновки
Отже, провівши конституційно-право-

вий аналіз євроінтеграційних процесів у 
контексті прав і свобод людини і громадя-
нина у воєнний час, слід вказати, що вхо-
дження України до ЄС має більше переваг 
для ординарних громадян, аніж недоліків. 
Серед переваг входження України до 

ЄС можна назвати наступні:
1) нововведення у сфері освіти в Украї-

ні, йдеться про співпрацю з програмою ЄС 
«ERASMUS +» (покращення можливості ре-
алізувати право на освіту);

2) прискорення темпів міжнародної до-
помоги, як-от медичної, на відбудову житла, 
що втрачене під час військової агресії Росії;

3) можливість створення нових робочих 
місць (право на працю);

4) прийняття Стамбульської конвенції 
(повага честі й гідності, недоторканності);
Проте є й недоліки, серед них:
1) часткова втрата суверенітету (йдеть-

ся про цифровий портфель з документами 
«Дія», який може припинити роботу, оскіль-
ки це винахід України, а не європейський 
стандарт); 

2) незаконна міграція і відтік кадрів;
3) загальноєвропейському праву ЄС при-

таманне верховенство над національним за-
конодавством.
Отже, євроінтеграція надасть значний 

позитивний поштовх нашій державі на 
шляху до розвитку й процвітання.
Порівняльний аналіз питання таких 

країн, як: члена ЄС, України, та кандидатів 
у ЄС - підкреслив значимість євроінтеграції 
в контексті забезпечення та захисту людини 
та громадянина у воєнний час. 
Дослідження конституційних засад об-

меження прав і свобод людини і громадя-
нина Німеччини, Туреччини, Молдови й 
України показали, що:
а) українське законодавство закріплює 

ширший перелік прав, які не можуть обмеж-
уватися, ніж інші країни. Проте головною 
проблемою нашої держави є саме не норма-



45

Ñë³íüêî Ò., Êîçüì³íà Þ., Øàáåëüíà Ê.Â. -  Êîíñòèòóö³éíî-ïðàâîâèé àíàë³ç...

тивно-правове забезпечення цього питання, 
а реалістичний підхід до їх реалізації;
б) інститут обмеження прав і свобод лю-

дини та громадянина займає чинне місце у 
Конституціях Німеччини, Туреччини і Мол-
дови. Проте Конституція Німеччини має 
більш широку й розгалужену систему обме-
ження у порівнянні з іншими країнами. 
Переваг вступу в ЄС більше, ніж недо-
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CONSTITUTIONAL AND LEGAL 

ANALYSIS OF THE EUROPEAN 
INTEGRATION PROCESSES OF UKRAINE 
IN THE CONTEXT OF THE OBSERVANCE 

OF HUMAN AND CITIZEN RIGHTS 
DURING THE WARTIME PERIOD

Since the beginning of the declaration of 
independence, our state has chosen European 
integration as one of the best ways to realize the modern 
demands of society, ensure the effectiveness of state 
policy and create a fl exible system for the protection of 
basic human rights and freedoms, and bringing them 
to the European standard is an important stage in the 
advancement of our country. However, in connection 
with the beginning of the armed aggression of the 
Russian Federation against Ukraine on February 24, 
2022, a special legal regime was introduced in the 
country - martial law, one of the consequences of which 
is the restriction of constitutional rights and human 
freedoms. Given this, today the issue of protection of 
basic human rights and freedoms is fundamental.

The article examines the main reasons for the 
acceleration of European integration processes in the 
conditions of war. Attention is focused on determining 
their advantages and disadvantages, as well as on 
the realization of human rights and freedoms during 
wartime.

The constitutional and legal principles of limiting 
the rights and freedoms of a person and a citizen in 
our country, as well as the regulation of the raised 
issue in Ukraine, Germany, Turkey, and Moldova, 
were analyzed.

Keywords: European integration, human and 
civil rights, wartime, international experience, 
advantages and disadvantages of Ukraine’s European 
integration, reasons for Ukraine’s European 
integration, international assistance, Constitution of 
Ukraine.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ÒÅÐÈÒÎÐ²ÀËÜÍÎ¯ 
ÃÐÎÌÀÄÈ ßÊ ÑÓÊÓÏÍÎÑÒ² ÑÏ²ËÜÍÎ 

ÏÐÎÆÈÂÀÞ×ÈÕ ÃÐÎÌÀÄßÍ

Однією з головних умов успішного функціо-
нування будь-якої соціальної системи, у тому 
числі правоохоронної, є об’єднання зусиль та 
можливостей її складових частин для до-
сягнення спільних цілей. Будь-яка держава є 
більш менш цілісною системою, яка володіє 
безліччю інтегративних властивостей. Будучи 
покликаною забезпечити певну урегульованість 
і впорядкованість соціальних відносин, вона 
сама має володіти якістю єдності, складати-
ся із сукупності державних органів у строго 
певній залежності складових компонентів із 
властивими їм внутрішніми (системними) 
та зовнішніми (функціональними зв’язками), 
взаємозв’язками та взаємодіями. Взаємодія 
як діяльний прояв цілісності будь-якої сис-
теми органічно властива їй, через що носить 
об’єктивний характер.
Побудова державності, що ґрунтується на 

демократичних засадах, об’єктивно зумови-
ла пошук такої системи організації влади на 
місцях, яка, з одного боку, відповідала б наці-
ональним та культурним традиціям, а з ін-
шого – сучасним світовим тенденціям, була б 
спрямована на підвищення ефективності на-
дання послуг та задоволення потреб населен-
ня, зростання добробуту населення загалом 
та конкретної людини, зокрема та могла вза-
ємодіяти з правоохоронними органами. Струк-
турним елементом організації влади на місцях 
якраз виступає територіальна громада. 
Ключові слова: територіальна громада, 

суспільство, поліція, місцеве самоврядування, 
взаємодія.

 ÍÎÂ²×ÅÍÊÎ Àíäð³é - äîêòîð ô³ëîñîô³¿, äîêòîðàíò Õàðê³âñüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ

DOI 10.32782/EP.2022.4.7 

Постановка проблеми
Одне з найважливіших завдань сучасної 

України це розвиток демократичної право-
вої держави. Істотною структурною скла-
довою такої держави є інститут місцевого 
самоврядування. Сьогодні у процесі рефор-
мування місцевого самоврядування виникає 
багато питань та складнощів. Зрозуміло, що 
інституалізація місцевого самоврядування 
не може йти ні шляхом простого копіюван-
ня минулого досвіду з інших країн, ні за 
варіантом повного перенесення на україн-
ський ґрунт зарубіжних моделей, ні виходя-
чи тільки з абстрактної, науково-теоретич-
ної концепції самоврядування. Формування 
ефективно функціонуючого самоврядуван-
ня передбачає врахування всіх названих 
компонентів і, що надзвичайно важливо, 
зваженого, всебічного підходу до вирішен-
ня проблеми.
Найважливішим елементом системи міс-

цевого самоврядування, формою здійснення 
безпосередньої демократії, проявом самоді-
яльності громадян за місцем проживання є 
територіальна громада.

Стан дослідження проблеми
Розробками особливостей правової при-

роди територіальних громад займались 
окремі науковці, серед яких є О.І. Без-
палова, А.Т. Комзюк, М.О. Баймуратов,-
В.Н. Федотов, О.В. Федотов, Т.Н. Баранов-
ська, Л.А. Капустян, Д.А. Кузін, Л.А. Велик-
бекова, Л.А. Борисова, Д.Г. Васильченко, 
І.С. Щебетун та інші. Дослідження вказаних 
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вчених є змістовні та мають велике значен-
ня для юридичної науки, але у зв’язку з ін-
теграційними процесами, що мають місце 
на території України і які торкаються пи-
тання розвитку взаємодії органів місцевого 
самоврядування в цілому та територіальних 
громад окремо з правоохоронними органа-
ми, виникає потреба удосконалення норм 
чинного законодавства та додаткового їх до-
слідження. 

 
 Мета дослідження полягає у досліджен-

ні правового визначення територіальної 
громади як сукупності спільно проживаю-
чих громадян.

Наукова новизна дослідження
Сьогодні у процесі реформування місце-

вого самоврядування виникає багато питань 
теоретичного та практичного значення. 
Враховуючи інтенсивний розвиток світових 
інтеграційних процесів та їх впровадження 
в законодавство України, що стосується роз-
витку діяльності місцевого самоврядування 
(територіальних громад) їх взаємодії з орга-
нами виконавчої влади та правоохоронних 
органів, виникає необхідність додаткового 
дослідження правового визначення терито-
ріальної громади як сукупності спільно про-
живаючих громадян.

Виклад основного матеріалу
В зв’язку з наданням Україні статусу 

кандидата в члени Европейського Союзу у 
державі відбувається інтенсифікація євро-
інтеграційних процесів та децентралізація 
влади. Особливої уваги заслуговує правове 
врегулювання життєдіяльності самих грома-
дян. Виникають нові вимоги та можливості, 
тим самим підвищується роль територіаль-
них громад, які і займаються власне органі-
зацією життєдіяльності всіх громадян, про-
живаючих на території громади.
Громада – один з найстаріших соціаль-

них інститутів в історії розвитку людства [1, 
c. 123]. 
Алексіс де Токвіль побував у Америці 

1831 р. Величезне враження справили на 
нього баланс між релігією та свободою осо-
бистості, рівністю та приватною власністю, 
життям суспільства та цінністю індивідуаліз-

му, а також децентралізацією та посиленням 
влади. Будучи ідеологом теорії вільних гро-
мад, стверджував, що громада є тим єдиним 
об’єднанням, яке відповідає самій природі 
людини, де б не збиралися люди, громада 
виникає сама собою [2, с. 24].
Низка дослідників таких як Н. Гербер, 

О. Гірке, А. Токвіль, О. Лабанд, Маурен-
брехер, О. Ресслер, Б. Чичерін та інші ствер-
джували, що загальновизнані конституційні 
гілки влади (законодавча, виконавча та су-
дова) слід доповнити ще й – громадською 
(муніципальною), де громада має бути не-
залежна від центральної влади та носити 
самостійний характер, при цьому до ство-
рення муніципальної влади центральна не 
повинна мати відношення, але необхідність 
її визнання тривалий час залишалась з боку 
влади. 
За радянських часів у текстах юридич-

них документів не було терміну «територі-
альна громада», замість нього використову-
валися інші – «громадське самоврядування», 
«громадська самодіяльність» тощо. Наяв-
ність в користуванні таких термінів не пока-
зувала роль і місце територіального соціаль-
ного самоврядування у системі взаємовідно-
син влада – суспільство – держава.
Єдиного розуміння елементів громад-

ського самоврядування у радянській дер-
жаві не було. Функції громадського само-
врядування виконували сільські, вуличні, 
квартальні комітети у населених пунктах, 
будинкові комітети, товариські суди та інші 
органи суспільної самодіяльності.
У більшості нормативних актів того пе-

ріоду констатувалося, що місцеві ради під 
керівництвом партійних органів (КПРС) 
провадять свою діяльність у тісному зв’язку 
з громадськими організаціями та трудовими 
колективами, організують широку участь 
громадян у вирішенні питань місцевого та 
загальнодержавного значення, що розви-
вають суспільну самодіяльність населення, 
обговорюють найважливіші питання місце-
вого життя, залучає їх до роботи постійних 
комісій, виконавчого комітету та інших під-
звітних рад органів. 
Одним із перших документів, який комп-

лексно регулював питання територіального 
громадського самоврядування в радянській 
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державі, став Указ Президії Верховної Ради 
РРФСР від 03.09.1985 «Про затвердження 
Положення про громадські сільські, вулич-
ні, квартальні комітети у населених пунктах 
РРФСР».
Як і в попередніх документах радян-

ського періоду, в Указі передбачалося, що 
органи територіального громадського само-
врядування – це органи суспільної самоді-
яльності. Так, у статті 1 Указу говорилося, 
що громадські сільські, вуличні, квартальні 
комітети в населених пунктах РРФСР є орга-
нами суспільної самодіяльності населення, 
покликаними активно сприяти Радам на-
родних депутатів широкому залученні гро-
мадян до участі у вирішенні питань місцево-
го та загальнодержавного значення.
Ці громадські комітети мали утворюва-

тися за територіальним принципом. Тери-
торія їхньої діяльності визначалася вико-
навчим комітетом відповідної місцевої ради.
Громадські комітети обиралися на за-

гальних зборах, сході громадян чи їхніх 
представників, які проживають на території 
діяльності громадського комітету, відкри-
тим голосуванням строком на два з поло-
виною роки. Кількість членів громадсько-
го комітету встановлювали загальні збори, 
сходи громадян або їх представників, проте 
їх кількість не могла бути меншою за п’ять. 
Обраними до складу громадського комітету 
вважалися особи, які отримали більше по-
ловини голосів громадян, які були присутні 
на загальних зборах, сході. Члени комітету 
зі свого складу обирали голову, заступника 
голови та секретаря комітету. Громадські 
комітети у своїй діяльності були підзвітні за-
гальним зборам, сходам громадян або їхніх 
представників, які їх обрав, відповідній Раді 
народних депутатів та її виконавчому комі-
тету.
В Указі перераховувалися основні по-

вноваження суспільних комітетів передба-
чалося, що вони виконують також окремі 
доручення виконкому місцевої ради.
Інституційне оформлення територіаль-

ного громадського самоврядування стало 
відбуватися на початку 1990-х. У Законі 
СРСР від 09.04.1990 «Про загальні заса-
ди місцевого самоврядування та місцево-
го господарства в СРСР» територіальне 

громадське самоврядування почало роз-
глядатися як елемент системи місцевого 
самоврядування. Пізніше, у грудні 1990 р. 
термін було перенесено й у текст Консти-
туції СРСР.
Відповідно до статті 2 Закону СРСР від 

09.04.1990 «Про загальні засади місцевого 
самоврядування та місцевого господарства 
в СРСР» система місцевого самоврядуван-
ня включала місцеві ради, органи територі-
ального громадського самоврядування (по-
ради та комітети мікрорайонів, житлових 
комплексів, будинкові, вуличні, квартальні, 
селищні, сільські комітети та інші органи), 
а також місцеві референдуми, збори, сходи 
громадян, інші форми безпосередньої демо-
кратії.
Норми права, які мали своє закріплен-

ня у вищевказаних нормативно-правових 
актах, були частиною загальної концепції 
реформування місцевого самоврядування, 
внесли суттєві зміни у правове регулювання 
територіального громадського самовряду-
вання, серйозно змінювали його місце у сис-
темі взаємовідносин влади, правоохорон-
них органів та суспільства.
До статті 145 Конституції СРСР було до-

дано частину 2, згідно з якою в системі міс-
цевого самоврядування, крім місцевих рад 
народних депутатів, могли діяти відповідно 
до законодавства республік органи терито-
ріального громадського самоврядування, 
зборів громадян, інші форми безпосередньої 
демократії [3]. Таким чином, територіальне 
громадське самоврядування передбачалося 
на конституційному рівні та регулювалося 
конституційними нормами.
На думку М. Драгоманова, самовряду-

вання відігравало декілька важливих функ-
цій: 1) інституту виявлення і впровадження 
громадських ініціатив «на місцях»; 2) органі-
затора господарського і культурного життя 
певних громад; 3) представника цих грома-
дянських об’єднань і жителів певних тери-
торій перед державними органами влади. 
У будь-яких практичних діях або в теоре-
тичних розрахунках «не повинно бути (та й 
не може бути) забуто, що самоврядування є 
лише форма, яка має бути наповнена реаль-
ним змістом: задоволенням потреб населен-
ня, економічних і культурних» [4].
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При аналізі редакцій офіційного пере-
кладу положень Європейської Хартії про 
місцеве самоврядування, видно, що місце-
ве самоврядування означає право і спро-
можність органів місцевого самоврядуван-
ня в межах закону здійснювати регулю-
вання й управління суттєвою часткою пу-
блічних справ, під власну відповідаль-
ність, в інтересах місцевого населення. 
Попередня редакція вказаного документа 
передбачала, що органами місцевого само-
врядування здійснюється регулювання й 
управління суспільними (у попередній ре-
дакції – державними) справами, які нале-
жать до компетенції цих органів. Поточна 
редакція найбільше відповідає англомов-
ному тексту Хартії, де для характеристики 
предмета відання використовується тер-
мін «public». Це право здійснюється рада-
ми або зборами, члени яких вільно оби-
раються таємним голосуванням на основі 
прямого, рівного, загального виборчого 
права і можуть мати підзвітні їм виконавчі 
органи [5].
Основним суб’єктом місцевого самовря-

дування є територіальна громада. Науковці 
зазначають, що у перекладі й щодо суб’єкта 
здійснення місцевого самоврядування є та-
кож певні непорозуміння. Так, термін «local 
authorities», що є одним із ключових в кон-
тексті розуміння суті тексту Хартії, з англій-
ської мови дослівно він перекладається, як: 
local – місцеві (локальні), authorities – влади 
(власті). Такий зміст підтримується автора-
ми Експертного висновку: «Англійське «local 
authorities» перекладено як «органи місце-
вого самоврядування» [6].
З французької мови (текст якої має 

таку ж силу, як і англійська версія) тер-
мін «collectivités locales» перекладається як 
collectivités – спільноти (общини, громади, 
колективи), а locales – місцеві (локальні). 
Саме такий варіант перекладу вважають 
доречним окремі вітчизняні науковці [7, с. 
154].
Аналіз правового регулювання територі-

ального соціального самоврядування в но-
вітній українській історії дозволяє виділити 
кілька етапів, зумовлених прийняттям кон-
цептуально різних законів про місцеве само-
врядування:

Перший етап зумовлюється тим, що те-
риторіальне громадське самоврядування є 
повноцінним елементом системи місцевого 
самоврядування; органи територіального 
громадського самоврядування розгляда-
ються як особливий різновид органів влада 
може наділятися повноваженнями органів 
місцевого самоврядування та фінансуватися 
з місцевого бюджету;
другий етап - територіальне громадське 

самоврядування має змішану природу, яка 
по-різному трактувалася в суб’єктах Украї-
ни;
третій етап - територіальне громадське 

самоврядування розглядається, швидше, як 
елемент громадянського суспільства, хоча 
і має особливий статус і має чітку терито-
ріальну прив’язку; органи територіальної 
громади розглядаються як некомерційні 
організації.
Найбільш значущі відмінності проявля-

ються у:
– політико-правовій природі територі-

альної громади;
- особливостях правового регулювання;
- установі та реєстрації територіального 

громадського самоврядування та його орга-
нів;

- наявності власних владних повнова-
жень, взаємовідносинах з органами місцево-
го самоврядування;

– фінансово-економічних засадах терито-
ріальної громади.
Концептуальні підходи до визначення 

терміна «територіальна громада» виража-
ються як: 1) як історично утворена спільно-
та людей, що характеризується спільністю 
традицій, культури (П. Гураль); 2) як сукуп-
ність соціальних взаємодій, інтеракцій між 
індивідами, родинні стосунки, проживання 
на одній території, належність до певної со-
ціальної групи, зв’язки соціального захисту 
та підтримки (Дж. Хіллер); 3) як спільний, 
колективний споживач (Д. Барнс); 4) як 
суб’єкт місцевого самоврядування (Н. Руда, 
І. Видрін, А. Коваленко, М. Корнієнко,-
В. Кампо, Ю. Молодожен, А. Лелеченко,-
О. Васильєва, В. Куйбіда, А. Ткачук, М. Бай-
муратов, О. Батанов, І. Гурняк, О. Дацко); 
5) як територіально-об’єднана сукупність 
людей, що формується на основі соціально-
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територіальних розбіжностей у специфічне 
соціальне утворення (К. Іонассен (Jonassen), 
Д. Хіллері (Hillery), Я. Щепанський, Ю. Сур-
мін, Ю. Тихоміров, І. Бодрова); 6) як базова 
адміністративно-територіальна одиниця-
(П. Жук, В. Кравців, В. Кравченко); 7) як су-
купність інститутів (Р. Парк); 8) як суб’єкт 
цивільно-правових відносин, суб’єкт госпо-
дарювання (В. Кравченко) [8, с. 164].
Досліджуючи концептуальні підходи ви-

значення терміну «територіальна громада», 
виникає необхідність виокремлення окре-
мих ознак цього поняття. 
К. Іонассен (С. Jonassen) та Д. Хілле-

рі (G. Hillery) у своїх роботах мають схожу 
думку щодо визначення ознак поняття «те-
риторіальна громада», отже: населення; те-
риторіальна база; взаємозалежність спеціа-
лізованих груп громади і поділ праці в ній; 
спільна культура і соціальна система, що ін-
тегрують діяльність її членів; усвідомлення 
жителями єдності й належності до громади; 
можливість діяти на корпоративній основі 
для вирішення місцевих проблем [9, с. 20; 
10, с. 111]. При зіставленні своїх позицій 
щодо ознак та дослідження К. Іонассена, 
Д. Хіллері виявив найважливіші ознаки те-
риторіальної громади: соціальна взаємодія, 
територія і загальний зв’язок (або зв’язки).
В Україні поняття «територіальна гро-

мада» переважно досліджується у двох на-
прямках: 1) правовому – як суб’єкти місце-
вого самоврядування; 2) в соціологічному – 
як соціальні суб’єкти, що формують інтереси 
територій різного рівня.
Щодо визначення поняття «територі-

альна громада» в зарубіжній та вітчизняній 
літературі не має єдиного підходу, зокре-
ма, М. Корнієнко визначає територіальний 
колектив як первинний суб’єкт місцевого 
самоврядування, ототожнюючи його з насе-
ленням відповідної адміністративно-терито-
ріальної одиниці [11, с. 17], а М. Баймуратов 
пропонує розглядати територіальну грома-
ду (місцеву спільноту) як «сукупність фізич-
них осіб, що постійно мешкають на відповід-
ній території та пов’язані між собою терито-
ріально-особистими зв’язками системного 
характеру» [12, с. 198].
Територіальна громада у статті 1 За-

кону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні» визначена, як територіальна 
громада – це жителі, об’єднані постійним 
проживанням у межах села, селища, міста, 
що є самостійними адміністративно-тери-
торіальними одиницями, або добровіль-
не об’єднання жителів кількох сіл, селищ, 
міст, що мають єдиний адміністративний 
центр [13]. Ст. 7 Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні» закріплює, 
що первинним суб’єктом місцевого само-
врядування, основним носієм його функ-
цій і повноважень є територіальна громада 
села, селища, міста. Територіальні громади 
в порядку, встановленому законом, можуть 
об’єднуватися в одну сільську, селищну, 
міську територіальну громаду, утворюва-
ти єдині органи місцевого самоврядування 
та обирати відповідно сільського, селищ-
ного, міського голову. Територіальні гро-
мади села, селища, міста, що добровільно 
об’єдналися в одну територіальну громаду, 
можуть вийти із складу об’єднаної терито-
ріальної громади в порядку, визначеному 
законом [13]. Закон України «Про добро-
вільне об’єднання територіальних громад» 
регулює відносини, що виникають у процесі 
добровільного об’єднання територіальних 
громад сіл, селищ, міст, а також добровіль-
ного приєднання до об’єднаних територі-
альних громад (ст. 1 цього Закону) [19].
В ідеалі місцеве самоврядування має за-

безпечувати реалізацію інтересів та запитів 
громадян, корпоративних об’єднань, гро-
мадських асоціацій, з одного боку, та потреб 
й інтересів суспільства, нації, держави, – з 
іншого. Крім того, необхідно пам’ятати, що 
незалежно від того, який режим введено на 
території держави (воєнний, надзвичайний, 
мирний тощо) партнерські взаємовідноси-
ни, які регламентуються Законом України 
«Про Національну поліцію», Законом Укра-
їни «Про участь громадян в охороні громад-
ського порядку і державного кордону», між 
правоохоронними органами та місцевим 
самоврядуванням (територіальними грома-
дами, населенням) – це прояв інтересу та 
потреби як окремого громадянина, суспіль-
ства в цілому, так і держави.
В умовах евроінтеграційного розвитку 

держави питання забезпечення сталого по-
ступального соціально-економічного розви-
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тку територій та підвищення якості життя 
населення є взаємопов’язаними та одними 
з пріоритетних. 
Враховуючи необхідність ефективного 

використання всіх наявних ресурсів, по-
трібно формувати нову парадигму соціаль-
но-економічного розвитку муніципалітетів, 
засновану на всебічній громадянській учас-
ті, в тому числі правоохоронної направлен-
ності.
Місцеве самоврядування в українському 

суспільстві покликане бути основою всього 
конституційного устрою держави. У ч. 2 ст. 
5 Конституції України носієм суверенітету і 
єдиним джерелом влади в Україні визнано 
народ, який здійснює її безпосередньо і че-
рез органи державної влади та органи міс-
цевого самоврядування [14]. 
Крім того, відповідно до ст. 7 Основно-

го Закону України, в Україні визнається і 
гарантується місцеве самоврядування, але 
при цьому, на підставі ч. 2 ст. 19 Конституції 
України, встановлено єдиний як для орга-
нів державної влади, так і для органів місце-
вого самоврядування принцип, що лежить в 
основі їх діяльності – обов’язок діяти лише 
на підставі, в межах повноважень та у спо-
сіб, що передбачені Конституцією та Зако-
нами України [14].
Статтею 140 Основного Закону закрі-

плено конституційну правосуб’єктність те-
риторіальної громади і визначено, що саме 
їй належить право на здійснення місцевого 
самоврядування, яке реалізується через са-
мостійне вирішення громадою питань міс-
цевого значення в межах чинного законо-
давства [14].
Тому розвиток законодавчих основ 

місцевого самоврядування є одним 
із найважливіших завдань стратегіч-
ного розвитку всієї держави України. 
Законодавець постійно прагне до пошуку 
нових та актуальних методів організації сус-
пільних відносин та створення ефективних 
форм безпосередньої взаємодії населення з 
місцевими органами влади.
Специфіка територіальної громади ви-

значається її природою, тобто територіаль-
на громада одночасно виступає як структу-
ра громадянського суспільства, форма те-
риторіальної інтеграції громадян, елемент 

системи місцевого самоврядування, суб’єкт 
управління.
На думку Шевченко А.О., територіальна 

громада – це вид територіальної спільності, 
утвореної жителями (громадяни України, 
іноземні громадяни, особи без громадян-
ства, біженці, вимушені переселенці) від-
повідних адміністративно-територіальних 
одиниць (село, добровільне об’єднання в 
спільну громаду декількох сіл, селище, міс-
то), які постійно або переважно мешкають в 
їх межах, володіють там певним нерухомим 
майном, сплачують податки, комунальні по-
слуги тощо [15].
Коваленко А.І. вважає, що сутність місце-

вого самоврядування – це одна з форм суто 
громадської активності, яка випливає з при-
родного права громадян держави розв’язати 
на власний розсуд (але відповідно до зако-
нодавства) питання, що постають в процесі 
повсякденного управління територіальними 
справами без безпосереднього втручання 
органів державної влади [16, с. 241].
Як бачимо існують різні підходи до ви-

значення того, що є територіальною грома-
дою та яка його структура. Не вдаючись у 
теоретичні дискусії, варто виділити такий 
аспект: територіальна громада - це сфера 
активності, самостійності, ініціативи гро-
мадян, яка передбачає існування незалеж-
но від держави і яка має соціально значущі 
цілі громадських інститутів, а також сукуп-
ність відносин між ними та їх реалізацію і 
захист.
Діяльність територіальної громади спря-

мована на загальне благо, переслідує сус-
пільно значущі цілі. Водночас слід наголоси-
ти, що територіальна громада не може бути 
повністю незалежною від держави. Держава 
створює необхідні умови для успішної ді-
яльності територіальної громади. Держав-
не регулювання необхідне територіальній 
громаді, оскільки інакше вона не зможе 
нормально функціонувати. Мета такого ре-
гулювання – забезпечення у суспільстві за-
конності та правопорядку. Тому територі-
альна громада має дотримуватися певного 
балансу інтересів, заснованих на конститу-
ційно значимих цінностях. Територіальна 
громада – це свого роду, втілення балансу 
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приватних та публічних, державних та міс-
цевих інтересів. 
Територіальна громада як одна із форм 

місцевого самоврядування, з одного боку, 
результат, з іншого – інституційний засіб 
розвитку громадянського суспільства у всіх 
його основних характеристиках. Синхроні-
зація всіх форм здійснення місцевої влади у 
системі єдиної української державності, що 
передбачає неприпустимість протиставлен-
ня місцевого самоврядування та державної 
влади, не виключає необхідності врахуван-
ня специфіки місцевого самоврядування не 
лише як однією з форм публічно-владної 
діяльності, а також як цивільного інститу-
ту самоорганізації населення. Без розвитку 
місцевого самоврядування (територіальної 
громади) неможливе ні становлення гро-
мадянського суспільства, ні утвердження 
реальної демократії за місцем проживання 
мешканців. Сама природа органів місцевого 
самоврядування, з одного боку, пояснюєть-
ся похідністю та тісним зв’язком з держа-
вою, державними органами (місцевими дер-
жавними адміністраціями, Національною 
поліцією тощо), з іншого – внутрішньою по-
требою держави, в особі державних, право-
охоронних органів, у взаємодії з громадян-
ським суспільством.
Аналізуючи наукові дослідження вбача-

ється різноманітність визначень поняття 
«територіальна громада», що залежить від 
концепції, яку підтримує саме дослідник. 
При цьому можна виділити загальні озна-
ки, які визначають поняття «територіальна 
громада»:

1) населення або територіальна ознака, 
тобто спільнота людей, які проживають на 
одній території;

2) інтегративна, тобто територіальна 
громада за ознакою об’єднання всіх жителів 
певної території, незалежно від того, чи є 
вони громадянами цієї держави; 

3) соціальна взаємодія, тобто мешкан-
ці певної територіальної одиниці (сусіди) 
мають проживати за певними правилами, 
нормами поведінки, мати спільні інтереси, 
допомагати один одному тощо; 

4) фінансовий аспект, тобто територі-
альна громада постає суб’єктом права кому-
нальної власності, має певні фінансові здо-

бутки (добровільні виплати мешканцями, 
фінансування з бюджету тощо). 
Таким чином, територіальна громада 

– це сукупність мешканців, незалежно від 
раси, віросповідання, кольору шкіри тощо, 
які проживають на окремій адміністратив-
но-територіальній одиниці (село, селище, 
місто) або об’єднання декількох адміністра-
тивно-територіальних одиниць, що мають 
спільний адміністративний центр, у яких 
спостерігаються спільні інтереси та здатні 
реалізовувати і захищати їх, при цьому така 
громада є матеріально відповідальною.
Територіальна громада діє на підставі 

статуту або за рішенням місцевих референ-
думів, які об’єднуються з іншими громадами 
з метою здійснення самоврядування в меж-
ах чинного законодавства України. Вони 
наділені конкретною правосуб’єктністю, а 
саме правом: 

– формувати відповідні органи шляхом 
проведення виборів, загальних зборів гро-
мадян за місцем проживання;

 – проводити місцеві референдуми, міс-
цеві ініціативи, громадські слухання, інди-
відуальні та колективні звернення, громад-
ські експертизи та обговорення, інші неза-
боронені конституцією форми місцевої де-
мократії [17, с. 46; 18, с. 387];

– взаємодіяти з державними органами 
влади, правоохоронними органами при 
здійсненні охорони громадського порядку, 
забезпечення правопорядку, припинення, 
попередження кримінальних правопору-
шень тощо;

– управляти місцевими бюджетами, ру-
хомим і нерухомим майном комунальної 
власності;

 – укладати міжнародні угоди тощо. 
Повний перелік повноважень місцево-

го самоврядування закріплений у розділ II 
«Організаційно-правова основа місцевого 
самоврядування» Закону України «Про міс-
цеве самоврядування в Україні».

Висновки
Розвиток форм безпосереднього здій-

снення населенням місцевого самовряду-
вання та участі громадян у його здійсненні 
в Україні є пріоритетним завданням, що на 
сьогоднішній день відзначається представ-
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никами різних рівнів влади, наукової гро-
мадськості, експертами з питань організації 
та функціонування інституту місцевого са-
моврядування.
Для того, щоб територіальна громада 

змогла увійти до порядку денного розвитку 
в національному масштабі, необхідно орга-
нізувати облік усіх таких громад у країні (у 
тому числі незареєстрованих як юридичні 
особи), а також інформації про їхню діяль-
ність. 
В даний час територіальна громада, як 

одна з форм місцевого самоврядування, 
проходить процес становлення та розви-
тку в Україні. На практиці виникає до-
статня кількість проблем, які потребують 
оперативного вирішення. Знаходження 
актуальних способів вирішення питань 
місцевого значення спільно з громадя-
нами в рамках територіальної громади 
є основним завданням місцевих органів 
влади в рамках реалізації стратегічних за-
вдань держави. 
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LEGAL DEFINITION OF A 
TERRITORIAL COMMUNITY AS A SET 

OF CITIZENS LIVING TOGETHER
One of the main conditions for the 

successful functioning of any social system, 
including law enforcement, is the unifi cation of 
efforts and capabilities of its component parts 
to achieve common goals. Any state is a more 
or less integral system with many integrative 
properties. Being called to ensure a certain 

regularity and orderliness of social relations, it 
should or should possess the quality of unity, 
consist of a set of state bodies in a strictly defi ned 
dependencies of constituent components with 
internal (systemic) and external (functional) 
connections, interconnections and interactions 
characteristic of it. Interaction as an active 
manifestation of the integrity of any system is 
organically characteristic of it, which is why it 
has an objective character.

The construction of statehood, based on 
democratic principles, objectively determined 
the search for such a system of local government 
organization, which, on the one hand, would 
correspond to national and cultural traditions, 
and on the other hand, to modern world trends, 
would be aimed at increasing the effi ciency of 
service provision and meeting the needs of the 
population, increasing the well-being of the 
population in general and a specifi c person in 
particular. The territorial community acts as an 
organization of local authorities.

Keywords: territorial community, society, police, 
local self-government, interaction.
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ÇÀÐÎÄÆÅÍÍß ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎÃÎ 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÎÍÀË²ÇÌÓ ÒÀ ÐÎËÜ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÊÈÐÈËÎ-ÌÅÔÎÄ²¯ÂÑÜÊÎÃÎ ÒÎÂÀÐÈÑÒÂÀ Â ÉÎÃÎ 
ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍ²

Актуальність теми статті зумовлена 
тим, що в умовах реформування суспільного 
життя в усіх сферах відбувається пошук опти-
мальних шляхів у питанні вдосконалення укра-
їнського конституціоналізму, приведення його у 
відповідність до європейських та міжнародних 
стандартів. Із урахуванням цього мета стат-
ті полягає у висвітленні суспільно-політичних 
обставин зародження українського конститу-
ціоналізму в пам’ятках української правничої 
думки часів Козацької держави – «Пактах й 
конституціях законів та вільностей Війська 
Запорозького», що з’явилися на світ у 1710 
році, в основних програмних документах Кири-
ло-Мефодіївського братства, а особливо в «Кни-
зі буття українського народу» М. Костомарова, 
та в аналізі її основних положень.
Розкрито становлення українського кон-

ституціоналізму та констатовано, що воно 
супроводжувалися переглядом взаємовідносин 
між церквою і державою, світською та релі-
гійною сферами владних відносин. Визначено 
сутність і характерні особливості суспільно-
політичних обставин зародження українського 
конституціоналізму в основних програмних до-
кументах Кирило-Мефодіївського братства.
За результатами проведеного дослідження 

встановлено, що: 1) діяльність Кирило-Мефо-
діївського товариства стала етапною віхою у 
становленні української політичної думки та 
ознаменувала новий етап у боротьбі за само-
стійне державно-політичне існування; 2) ство-
рення братства було першою, хоча і невдалою, 
спробою інтелігенції перейти від культурниць-
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кого до політичного стану національного розви-
тку, а його ліквідація дала поштовх до рішучого 
наступу антиукраїнських сил і ознаменувала 
початок тривалої, безупинної боротьби україн-
ської демократичної інтелігенції проти росій-
ського царату; 3) широка робота із забезпечен-
ня ідейних засад національного відродження, 
розпочата учасниками товариства, вплинула 
на становлення в українській політичній думці 
основних парадигм у формуванні програм ді-
яльності із забезпечення Україні та українцям 
умов збереження власної ідентичності; 4) то-
вариство не лише продовжило традицію, але 
й забезпечило модернізацію політичного мис-
лення у відповідності з тогочасним рівнем по-
літичної думки Західної Європи.
Ключові слова: український конституціо-

налізм, українське національне відродження, 
братство, політична думка, товариство, ки-
рило-мефодіївці.

Постановка проблеми
Україна, яка тридцять років тому вперше 

за багато століть поневолення чужоземними 
державами стала на шлях незалежності, до-
кладає всіх зусиль у побудові громадянського 
суспільства. Безперечно, що це важкий про-
цес оскільки на шляху до поставленої мети 
доводиться долати як пережитки старої ра-
дянської тоталітарної системи, так і вирішува-
ти невідомі раніше проблеми, пов’язані із ста-
новленням і вдосконаленням власних основ 
конституціоналізму. Прикладом може слугу-
вати повернення не один раз, а цілих сім до 
Конституції (Основного Закону) в редакції 
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1996 року. Навколо цього питання сьогодні 
точиться чимало дискусій на предмет консти-
туційним чи антиконституційним було це по-
вернення. Але основна суть цієї події  полягає 
в іншому: повернення до Конституції 1996 
року вперше за роки незалежності дало старт 
реформуванню суспільного життя в усіх сфе-
рах – адміністративній, фі скальній, пенсійній, 
освітній, судовій, правоохоронній та інших. 
Таким чином, можемо констатувати, що від-
бувається пошук оптимальних шляхів у пи-
танні вдосконалення українського конститу-
ціоналізму, приведення його у відповідність 
до європейських та міжнародних стандартів. 
Цьому, безперечно сприяє і проголошений 
Україною курс на європейську інтеграцію, 
входження до багатьох світових та європей-
ських організацій.
Водночас, Україна, враховуючи своє 

складне історичне минуле, впливи різних 
політичних культур в умовах довготривало-
го перебування в складі інших держав, на-
явність сформованих під впливом цих полі-
тичних культур різних типів ментальності, 
не може сліпо наслідувати чи запровадити 
демократичні форми громадянського сус-
пільства інших держав. Відповідно, необхід-
но враховувати й певні позитивні досягнення 
минулих часів, починаючи від княжої доби і 
до наших днів. За більш як тисячолітню іс-
торію мали місце проблиски яскравих зако-
нодавчих актів, які, значною мірою не втра-
тили своєї актуальності й нині, починаючи 
від територіальної реформи княгині Ольги і 
закінчуючи проектом Конституції ЗУНР 1922 
року. Серед цих законодавчих проектів важ-
ливе місце посідає і «Книга буття українсько-
го народу», автором якої вважається Микола 
Костомаров. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дотично до цієї проблеми зверталося 
чимало дослідників історичної та правової 
науки, серед яких можна відзначити пра-
ці вітчизняних та зарубіжних науковців-
М. Возняка, М. Грушевського, Д. Дорошенка,-
С. Козака, Л. Кривенка, К. Лемещенка, А. Олій-
ника, Ю. Охримовича, О. Павелка, Ю. Пінчу-
ка, Г. Сергієнка, І. Сидорука, М. Тараненка,-
В. Шаповала, В. Шевчука та інших.

У 1990 році вийшло три томи документів 
під заголовком «Кирило-Мефодіївське това-
риство», їх підготували троє упорядників: ки-
ївські архівісти І. Глизь і М. Бутич та доцент 
кафедри етнології Львівського університету 
О. Франко. Видано документи великої науко-
вої та державно-національної ваги, які від-
крили для народу України подвиг її синів, що 
тоді вже підняли свій голос в ім’я національ-
ного і соціального визволення. І коли до не-
давнього часу радянська історіографія лише 
принагідно згадувала кирило-мефодіївців в 
одному ряду з російськими слов’янофілами 
чи петрашевцями, то видані документи відо-
бражають діяльність Кирило-Мефодіївського 
товариств а в повному, величному і благород-
ному світлі, що за значенням не поступаєть-
ся російському декабризму, а за цілями, де-
мократизмом і благородством ідей набагато 
його випереджує.

Мета статті полягає у висвітленні сус-
пільно-політичних обставин зародження 
українського конституціоналізму в пам’ятках 
української правничої думки часів Козаць-
кої держави – «Пактах й конституціях зако-
нів та вільностей Війська Запорозького», що 
з’явилися на світ у 1710 році, в основних про-
грамних документах Кирило-Мефодіївського 
братства, а особливо в «Книзі буття україн-
ського народу» М. Костомарова, та в аналізі 
її основних положень. «Закон Божий (Книга 
буття українського народу)» – унікальний за 
змістом і долею твір в якому викладено про-
грамні положення Українсько-Слов’янського 
товариства святих Кирила й Мефодія, більш 
відомого нам під назвою як Кирило-Мефоді-
ївське братство.

Виклад основного матеріалу
У правовій теорії та практиці цінність кон-

ституціоналізму повинна вбачатися не в тому, 
що він є механізмом офіційного управління, 
а перш за все в його здатності протистояти з 
допомогою спеціальних юридичних механіз-
мів тоталітарному одержавленню суспільного 
життя; надмірній концентрації влади в одних 
руках; свавіллю і беззаконню з боку держав-
ного апарату та інших політичних інститутів; 
в закріпленні широких можливостей для ак-
тивних дій учасників соціальних відносин; у 
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забезпеченні їх прав, обов’язків і відповідаль-
ності, в тому числі і у відносинах громадяни-
на і держави [1, с. 14-15].
У вузькому розумінні конституціоналізм 

означає, передусім, саму наявність конститу-
ції та її активного впливу на політичне життя 
країни, верховенство і визначальну роль кон-
ституції (писаної чи неписаної) як основного 
закону в системі діючого законодавства, ви-
значення політичних відносин конституцій-
но-правовими нормами, конституційну ре-
гламентацію державного ладу і політичного 
режиму, конституційне визначення прав і 
свобод особи, правовий характер взаємовід-
носин громадянина і держави [2, с. 8]. За сло-
вам українського правознавця В. Шаповала, 
конституціоналізм – це державне правління, 
обмежене конституцією [10, с. 11]. Тобто, це 
політико-правова система, в основі функціо-
нування якої лежить принцип верховенства 
її вищої юридичної сили – конституції.
Необхідно визнати, що теоретико-прак-

тичні аспекти конституціоналізму зароджу-
валися ще в давньогрецькій та давньорим-
ській політико-правовій думці та інститутах, а 
саме ідеї про: місце і роль закону в полісному 
житті, значення законодавчої регламентації 
державного устрою, компетенцію державних 
органів і взаємовідносини держави і грома-
дянина, взаємозв’язок права і держави, за-
кріплення в законі прав і свобод громадян, 
значення законності як основного критерію 
класифікації і характеристики різних форм 
правління тощо. Саме ці моменти державно-
правової проблематики є досить вагомими в 
плані дослідження передісторії конституціо-
налізму і процесу генези його елементів.
Обґрунтування конституціоналізму від-

бувалося й розвивалося за обставин боротьби 
проти королівського абсолютизму за утвер-
дження конституційної монархії або демо-
кратичної республіки. Ідеї конституційної 
монархії почасти підсилювалися посилання-
ми на позитивний досвід влаштування анти-
чних міст-держав. Тому з’явилася досить ці-
кава концепція «республіканської монархії», 
або «монархічної республіки» [3, с. 34-35].
Ще одним  джерелом конституціоналізму 

стали ідеї та практика середньовічного рес-
публіканізму у сфері відстоювання феодаль-
них «вольностей», місцевої адміністративної 

автономії, конкретних привілеїв (наприклад, 
Велика хартія вольностей 1215 року, Магде-
бурзьке право тощо).
Становлення конституціоналізму супро-

воджувалися переглядом взаємовідносин між 
церквою і державою, світською і релігійною 
сферами владних відносин. Через те, що ду-
ховний диктат церкви підтримувалися бага-
товіковою традицією, а релігійні догми були 
пануючими, будь-яка опозиційність держави 
перетворювалися на конфлікти на релігійно-
му ґрунті. Цей момент був характерним і для 
перших буржуазних революцій, що відбули-
ся в Нідерландах, Франції та в інших країнах 
Європи.
У теорію і практику конституціоналізму 

якісно нові зміни внесла американська буржу-
азна революція під час якої в 1787 року було 
прийнято конституцію, яку прийнято вважа-
ти першою у світі конституцією демократич-
ної держави, що виражає суверенну волю на-
роду, захист і здійснення якої забезпечується 
існуванням незалежного суду, механізмами 
поділу влади, системою стримування і проти-
ваги [3, с. 45-46]. Американська конституція 
вперше в історії відійшла від класичної теорії 
і практики «змішаного правління», відміни-
ла станові привілеї, що було характерно для 
європейських країн, і в найбільшій мірі для 
того часу реалізувала принцип політичної 
рівності та демократичного представництва.
Таким чином, вперше з’являється істо-

ричний зразок конституціоналізму, на який 
орієнтуються всі національні громадсько-по-
літичні рухи, особливо поневолених націй, 
які прагнули до такого ж розвитку демокра-
тії. Не стала винятком у цьому плані й Укра-
їна, де окремі прояви конституційної дум-
ки належить ще до початку XVIII століття. 
Таким своєрідним осередком українського 
державного життя була Запорозька Січ, яка 
функціонувала на засадах демократії в умовах 
чужоземного панування на більшій частині 
України. Згодом, під час Визвольної війни 
1648–1654 років демократичний ідеал був по-
кладений в основу державотворчих процесів 
у Гетьманщині – українській козацькій дер-
жаві. 
Однією з найцікавіших пам’яток україн-

ської правничої думки часів Козацької держа-
ви є і «Пакти й конституції законів та вільно-
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стей Війська Запорозького», що з’явилися на 
світ у 1710 роках у Бендерах серед тієї час-
тини українського козацтва, яка пішла за Ма-
зепою і в результаті опинилася у вимушеній 
еміграції. Її автором був Пилип Орлик. Важ-
ливою особливістю, яка відрізняла цей акт 
від традиційних гетьманських статей і роби-
ла його подібним до пізніших європейських 
конституцій, було те, що він укладався не між 
гетьманом і монархом – протектором україн-
ської держави, а між гетьманом і козацтвом, 
яке виступало від імені українського народу. 
Щоправда, деякі автори не вважають цей акт 
конституцією в сучасному розумінні, але в 
ньому були встановлені повноваження й по-
рядок діяльності вищих органів козацької 
влади, її головних посадових осіб, визначали-
ся кордони козацької держави, повноважен-
ня судових органів тощо [7, с. 45]. За умов то-
дішнього панування в Україні Російської ім-
перії та Речі Посполитої Конституція Пилипа 
Орлика, що на 77 років випе редила Консти-
туцію США, не набула чинності на теренах 
України, залишившись яскравою пам’яткою 
вітчизняної конституційно-правової думки. 
Незважаючи на те, що конституція Пилипа 
Орлика ніколи не була введена в державно-
му масштабі, а діяла лише на Правобережній 
Україні до 1714 року, вона заклала основні 
принципи республіканської форми правлін-
ня.
Новий етап у становленні українського 

конституціоналізму відіграло Кирило-Ме-
фодіївське братство (1846–1847 рр.), у про-
грамних документах якого було розроблено 
модель суспільства, що базувалося на засадах 
справедливості, рівності, свободи, братерства. 
На виникнення Товариства та формуван-

ня ідей його головних програмних докумен-
тів мало вплив низка суспільно-політичних 
подій. Зокрема, після розгрому декабрист-
ського руху та офіційної заборони будь-яких 
товариств на території Російської імперії на-
став час реакції, пов’язаний з іменем царя 
Миколи І. Для України він відзначився по-
дальшим наступом на її права, нівелюванням 
її особливостей та державницької пам’яті. Як 
відзначав відомий радянський дослідник ді-
яльності Кирило-Мефодіївського товариства 
Г. Сергієнко, у цей час продовжувався «на-
ступ самодержавства на рештки автономії 

України. У 1835 році Київ був позбавлений 
традиційного Магдебурзького права – ма-
гістрат перетворено у міську думу, залежну 
від місцевих властей. Урядовими постанова-
ми припинено чинність в південно-західних 
і литовських губерніях Литовського статуту 
і доповнюючих його сеймових конституцій 
та поширено на ці області закони Російської 
імперії. 4 березня 1843 р. Литовський статут 
втратив силу в Чернігівській та Полтавській 
губерніях» [9, с. 8].
Певним струсом, що активізував громад-

ську думку в Україні стало польське анти-
російське повстання 1831 року, що охопило 
також і частину Правобережжя і було жор-
стоко придушене російськими каральними 
загонами. Водночас, деякі з представників 
польської правобережної шляхти, багато з 
яких належали до спольщених українських 
аристократичних родів, під впливом попу-
лярних в тогочасній Європі ідей Й. Гердера 
та романтизму почали захоплюватись історі-
єю і героїчним минулим свого краю. Наслід-
ком розвитку настроїв місцевого патріотизму 
стало формування в польській літературі так 
званої «української школи», представники 
якої оспівували героїчне минуле козацької 
доби. Козакофільські настрої приводили до 
таких явищ, як, наприклад, реорганізація по-
міщиком Ржевуцьким маєтку в козацькому 
дусі, а Тимко Падура, переодягаючись банду-
ристом, намагався поширювати революційні 
ідеї серед українського селянства співаючи 
по селах власні твори, написані українською 
мовою та стилізовані під козацькі думи. Ко-
закофільська шляхта пропагувала ідеї україн-
ського відродження та відновлення козацтва 
в рамках відбудови Речі Посполитої.
Польське повстання 1831 року серйоз-

но налякало уряд Російської імперії. У ході 
його доволі жорстокого придушення росій-
ська влада намагалась підірвати не лише 
економічну основу польського визвольного 
руху, конфіскуючи майно повстанців (прав-
да, невдовзі більшість конфіскованих маєт-
ків була передана родичам репресованих, чи 
передана їм у оренду), а й знищити духовні 
передумови польського патріотизму. З 1832 
року російська мова стала єдиною офіцій-
ною у всіх установах Правобережжя, закрито 
значну кількість костьолів. Всі польські на-
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вчальні заклади перетворено на російські, а 
Крем’янецький ліцей – закрито. Його бібліо-
тека і наукові збірки перевезено до Києва, де 
вони стали основою для створення навчаль-
ної бази Київського університету святого Во-
лодимира. Відкритий 1834 року він, за заду-
мом імператора Миколи І, повинен був стати 
цитаделлю «обрусения края».
Університет, заснований за імператор-

ським указом, повинен був також замінити со-
бою Києво-Могилянську академію як центр 
світської освіти із значними історичними і 
гуманістичними традиціями. Сама академія 
перетворювалась на заклад, що готував ви-
ключно служителів православної церкви.
Однак, створення центру вищої освіти в 

давній князівській столиці мало своїм резуль-
татом наслідки, багато в чому протилежні 
задумам імператора. «Київ з його молодим 
університетом став осередком культурного 
життя де зустрічалися між собою спольще-
ні українці Правобережжя зі зросійщеними 
українцями Лівобережжя. Тут, на перехресті 
різних культурних впливів, на ґрунті так ба-
гатому історичними споминами, прокидала-
ся українська національна думка й поширю-
валася до ідеї славянської взаємности. Вплив 
польської літератури надавав їй радикальний 
відтінок» [4, с. 280].
Хоча основну масу студентів і виклада-

чів Київського університету св. Володимира 
складали вихідці з російського дворянства 
та правобережної польської шляхти, ті з них, 
хто не забув свого українського походження, 
чию пам’ять розбудила «Історія Русів», і чия 
свідомість формувалась під впливом «Енеїди» 
І. Котляревського та творів харківських ро-
мантиків, стали творити нову українську на-
ціонально-політичну думку.
Процес оволодіння умами молоді ідеями 

служіння власним нації і народу, який ото-
тожнювався з трудящими і пригніченими 
масами населення, розвивався, як вже зазна-
чалось вище, у контексті тогочасних європей-
ських тенденцій.
Відзначаючи цю особливість синхроніза-

ції розвитку визначальних політичних тен-
денцій тогочасних Європи та України, укра-
їнські дослідники В. Шевчук і М. Тараненко 
стверджують, що на початку 40-х років XIX 
століття центром українського національно-

визвольного руху стає Київ. Студенти і мо-
лоді викладачі університету організували тут 
таємний гурток «Київська молода громада», 
поставивши за мету сприяти розвитку духо-
вних сил української нації та звільненню се-
лян із кріпацтва. На своїх засіданнях гурт-
ківці обговорювали майбутнє України, ви-
вчали праці французьких філософів-утопістів 
– Сен-Сімона, Фур’є, цікавилися процесами 
відродження сусідніх народів: поляків, чехів, 
хорватів, сербів, болгарів, словаків, словен-
ців і мріяли «щоб усі слов’яни стали добрими 
братами» і «брат з братом обнялися і погово-
рили слово тихої любові во віки і віки» [11,-
с. 155-156].
Цей гурток став ідейним та організацій-

ним предтечею найбільш відомого україн-
ського політичного товариства кінця 40-х ро-
ків XIX століття – Слов’янського товариства 
св. Кирила і Мефодія, більш відомого в літе-
ратурі як Кирило-Мефодіївське товариство.
Товариство виникло в кінці 1845 – на по-

чатку 1846 р. і проіснувало, за оцінками істо-
риків, не більше п’ятнадцяти місяців. Його 
засновниками були, як прийнято вважати, 
чиновник канцелярії генерал-губернатора 
М. Гулак, ад’юнкт Київського університету-
М. Костомаров та студент цього ж універси-
тету М. Білозерський. До товариства також 
приєдналися поет Т. Шевченко, вчителі-
П. Куліш і Д. Пильчиков, студенти університету-
О. Навроцький, О. Маркович, І. Посяда,-
Г. Андрузький та О. Тулуб, поміщик М. Са-
вич. За оцінками дослідників, близько 100 
осіб підтримували зв’язки і дружні відносини 
з членами товариства. Серед членів товари-
ства, на відміну від масонів чи декабристів, не 
було представників великої родової аристо-
кратії, його основу складали вчені, письмен-
ники, діти середніх чи дрібних землевласни-
ків.
Кирило-Мефодіївське товариство, фак-

тично, не встигло розпочати активної робо-
ти, підготувавши лише ряд програмних до-
кументів і визначити основні цілі і завдання 
своєї діяльності, оскільки було викрите вна-
слідок доносу студента Київського універ-
ситету Петрова. Його учасники були зааре-
штовані і після слідства, що велось в Києві та 
Санкт-Петербурзі, засуджено на різні термі-
ни ув’язнення і заслано до різних міст Росії. 
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Найважчий вирок отримав Т. Шевченко – 
його було віддано в солдати і відправлено в 
оренбурзькі степи із суворою забороною пи-
сати і малювати.
Незважаючи на те, що товариство встигло 

зробити доволі мало, його розгром викликав 
значний резонанс в тогочасній пресі Європи. 
Зокрема, навіть паризькі газети «Jornal des 
debat» i «Democratic pasifi qe» вмістили повідо-
млення про арешт кирило-мефодіївців і за-
слання Т. Шевченка в солдати. Відгукнулась 
на ці події і віденська преса, сповіщаючи про 
арешт Костомарова, Куліша та інших [6, с. 
10].
Справа кирило-мефодіївців знайшла від-

гук і в Галичині Так, у газеті «Дневник русь-
кий» (виходила у Львові в серпні – жовтні 
1848 року під редакцією учасника гуртка 
«Руська трійця» І. Вагилевича) було вміще-
но вірш, присвячений кирило-мефодіївцям, 
польського поета Г. Яблонського – «Мучени-
кам вольності з року 1847». В іншому номе-
рі Кирило-Мефодіївське товариство названо 
«змовою малоросіян», а Т. Шевченка – «му-
чеником справи руської вольності». У статті 
«Слово о Русі і її становищі політіческом» міс-
титься заклик підтримувати традиції визволь-
ного руху: «Чую голос народа, борющегося в 
путах деспотизму, чую воззваніє мучеників 
народної справи Шевченка, Костомарова, Ку-
ліша та інших» [6, с. 10-11].
Таким чином, на виникнення Кирило-

Мефодіївського товариства та формування 
ідей його основних програмних документів 
вплинули суспільно-політичні події, зумовле-
ні польським повстанням 1831 року, репресі-
ями російського царизму проти учасників по-
встання, подальшим наступом на українську 
мову та історію, а також зародження серед 
студентської молоді руху до пізнання своєї 
правдивої історії, особливо козацької доби. 

Висновки
Враховуючи вищевикладене з приводу 

історії становлення українського конститу-
ціоналізму корисним буде звернути увагу на 
наст упні аспекти щодо вирішення цього пи-
тання.
По-перше, діяльність Кирило-Мефоді-

ївського товариства, що викликала значний 
резонанс в тогочасній Україні по обидва боки 

російсько-австрійського кордону, політичні 
ідеї та культурницька праця його учасників 
стали етапною віхою у становленні україн-
ської політичної думки, своєрідним каталіза-
тором процесів, що дозволили нації вийти з 
духовної кризи, пов’язаної з крахом Гетьман-
щини, та ознаменували новий етап у боротьбі 
за самостійне державно-політичне існування.
По-друге, як зазначають М. Тараненко і 

В. Шевчук, «діяльність Кирило-Мефодіївсько-
го товариства мала велике значення, причо-
му з кількох міркувань. Зокрема, створення 
братства було першою, хоча і невдалою, спро-
бою інтелігенції перейти від культурницько-
го до політичного стану національного розви-
тку; воно привернуло до себе увагу царського 
уряду, який вважав потенційно небезпечним 
невпинне зростання свідомості українців; 
ліквідація Товариства дала поштовх до рішу-
чого наступу антиукраїнських сил і ознамену-
вала початок тривалої, безупинної боротьби 
української демократичної інтелігенції проти 
російського царату» [11, с. 157].
По-третє, широка робота із забезпечення 

ідейних засад національного відродження, 
розпочата учасниками товариства після за-
слання, відобразила і значною мірою впли-
нула на становлення в українській політич-
ній думці основних парадигм у формуванні 
програм діяльності із забезпечення Україні 
та українцям умов збереження власної іден-
тичності. Відомий історик Д. Дорошенко під-
креслював, що «... ідейне значіння братства 
було величезне. Можна сказати, що його ідеї 
й його програма надовго зазначили головні 
напрямні лінії українського національного 
відродження» [4, с. 281].
По-четверте, значення товариства в роз-

витку української політичної думки полягає в 
тому, що воно не лише продовжило традицію, 
але й забезпечило модернізацію політичного 
мислення у відповідності з тогочасним рів-
нем політичної думки Західної Європи. Саме 
тому І. Лисяк-Рудницький відзначав, що «в 
ідеології Кирило-Мефодіївського братства 
1846–1847 років бачимо синтезу трьох попе-
редніх течій: романтичного етнографізму й 
культурництва харків’ян; традицій козацько-
го державництва й політичного автономізму 
лівобережного дворянства; врешті, модер-
них західноєвропейських ідей лібералізму 
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й демократизму, що їх першими носіями на 
українських землях були декабристи. Кири-
ло-Мефодіївська програма стала платформою 
українського руху впродовж наступних деся-
тиліть. Пряма лінія розвитку веде від Кири-
ло-Мефодіївського братства до Центральної 
Ради 1917 року» [8, с. 208].
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Beznosiuk O.P.
THE GERMINATION OF UKRAINIAN 

CONSTITUTIONALISM AND THE ROLE 
OF THE ACTIVITY OF THE CYRIL AND 
METHODIUS BROTHERHOOD IN ITS 

FORMATION
The relevance of the topic of the article is 

determined by the fact that in the conditions of 
reforming social life in all spheres, the search for 
optimal ways is underway in the issue of improv-
ing Ukrainian constitutionalism, bringing it into 
line with European and international standards. 

Taking this into account, the purpose of the ar-
ticle is to highlight the social and political circum-
stances of the germination of Ukrainian constitu-
tionalism in the monuments of Ukrainian legal 
thought of the times of the Cossack state – «Pacts 
and constitutions of laws and liberties of the Za-
porizhzhya Army», which appeared in 1710, in 
the main programs documents of the Cyril and 
Methodius Brotherhood, and especially in M. 
Kostomarov’s «Book of the Being of the Ukrai-
nian People», and in the analysis of its main pro-
visions.

The development of Ukrainian constitu-
tionalism is revealed and it is stated that it was 
accompanied by a revision of the relationship 
between the church and the state, secular and 
religious spheres of power relations. The essence 
and characteristic features of the socio-political 
circumstances of the birth of Ukrainian consti-
tutionalism in the main program documents of 
the Cyril and Methodius Brotherhood are deter-
mined.

Based on the results of the research, it was 
established that: 1) the activity of the Cyril and 
Methodius Brotherhood became a milestone in 
the formation of Ukrainian political thought and 
marked a new stage in the struggle for indepen-
dent state and political existence; 2) the creation 
of the brotherhood was the fi rst, albeit unsuc-
cessful, attempt of the intelligentsia to move 
from a cultural to a political state of national de-
velopment, and its liquidation gave impetus to 
the decisive offensive of anti-Ukrainian forces 
and marked the beginning of a long, unceas-
ing struggle of the Ukrainian democratic intel-
ligentsia against the Russian Tsar; 3) extensive 
work on ensuring the ideological foundations 
of national revival, started by the members of 
the association, infl uenced the formation of the 
main paradigms in Ukrainian political thought 
in the formation of activity programs to ensure 
Ukraine and Ukrainians the conditions for pre-
serving their own identity; 4) the society not 
only continued the tradition, but also ensured 
the modernization of political thinking in accor-
dance with the contemporary level of political 
thought in Western Europe.

Key words: Ukrainian constitutionalism, 
Ukrainian national revival, brotherhood, politi-
cal opinion, society, Cyril and Methodius.
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ÏÐÎÁËÅÌÈ ÐÅÀÇ²ÇÀÖ²¯ ²ÍÑÒÈÒÓÒÓ 
ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² 

Â ÓÊÐÀ¯Í²

Статтю присвячено актуальним про-
блемам адміністративної відповідальності в 
Україні. Серед таких виділено проблему низь-
кої ефективності адміністративної відпові-
дальності та її невідповідності нормативно 
визначеним функціям, якими є виховна та 
превенційна. Натомість показано, що фак-
тично головною функцією адміністративної 
відповідальності у сучасних умовах є фіскальна 
функція, тобто наповнення державного бю-
джету України за рахунок стягнення адміні-
стративних штрафів. Наступною проблемою 
адміністративної відповідальності визначе-
но неможливість реалізації у провадженні у 
справах про адміністративні правопорушення 
принципу пропорційності. Це проявляється 
через запровадження до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення усе більшої 
кількості складів правопорушень, санкції яких 
є безальтернативними та абсолютно визна-
ченими. Такий підхід робить непотрібним 
встановлення під час провадження обставин, 
що пом’якшують чи обтяжують відповідаль-
ність, урахування характеристик особистос-
ті правопорушника та інших обставин, які 
забезпечують функціонування принципу про-
порційності у провадженні у справах про адмі-
ністративні правопорушення. Крім того, ак-
центовано увагу на колізію між нормативною 
конструкцією провадження у справах про ад-
міністративні правопорушення та вимогами 
Закону України «Про адміністративну проце-
дуру» в частині реалізації визначеного у ньому 
принципу пропорційності. Третя висвітлена 
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у статті проблема полягає у застосуванні ад-
міністративними судами при розгляді справ 
щодо оскарження постанов про накладення 
адміністративних стягнень принципу «пре-
зумпції недовіри» до осіб, які фіксують право-
порушення та розглядають справи про них на 
місті вчинення. Дана проблема розглянута на 
прикладі розгляду справ про адміністративні 
правопорушення у сфері дорожнього руху. Для 
кожної із проблем запропоновано можливі 
шляхи їх вирішення. З огляду на те, що у меж-
ах універсальних конструкцій неможливо ура-
хувати багато особливостей правопорушень у 
самих різних сферах суспільних відносин, що 
призводить до зниження ефективності ін-
ституту адміністративної відповідальності, 
запропонована окрема нормативна модель 
провадження у справах про порушення правил 
дорожнього руху та експлуатації транспорт-
них засобів. 
Ключові слова: адміністративна відпові-

дальність; ефективність адміністративної 
відповідальності; принцип пропорційності; 
принцип презумпції недовіри; провадження у 
справах про адміністративні правопорушення.

Інститут адміністративної відповідаль-
ності є одним із найстаріших в системі сучас-
ного адміністративного права України, який 
виник фактично у 1984 році із прийняттям 
Кодексу України про адміністративні право-
порушення (далі – КУпАП) [1]. Цей кодекс 
залишився одним із небагатьох законів ра-
дянських часів, які діють по цей час. Безу-
мовно, за майже чотири десятиліття його іс-
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нування до нього було внесено дуже багато 
змін та доповнень, але попри все це в основі 
даного інституту залишається консерватив-
на радянська модель адміністративної від-
повідальності. 
Завдяки універсальності нормативної 

конструкції провадження у справах про 
адміністративні правопорушення, адміні-
стративна відповідальність розповсюдилась 
практично на усі сфери суспільних відносин 
і за роки існування КУпАП перелік складів 
адміністративних правопорушень, що міс-
титься у цьому кодексі, багатократно зріс. 
При цьому, очевидною виявилася проблема 
ефективності інститут адміністративної від-
повідальності.
Взагалі, проблемам адміністративної від-

повідальності присвячено величезну кіль-
кість наукових монографій, статей, у тому 
числі досліджень дисертаційного рівня. Про-
те проблема оцінки та забезпечення ефек-
тивності інституту адміністративної відпові-
дальності залишається актуальною і сьогод-
ні. Натомість можна припустити, що у сучас-
ному вигляді інститут адміністративної від-
повідальності є застарілим, консервативним 
і таким, що не відповідає сучасним вимогам 
до функціонування деліктних інститутів.
Метою даної статті є висвітлення низки 

проблем реалізації інституту адміністратив-
ної відповідальності з точки зору забезпе-
чення її ефективності.
Ефективність будь-якого виду юридич-

ної відповідальності можна оцінити через 
те, наскільки вона є результативною у до-
сягненні визначених законом цілей, які най-
краще розкриваються через функції того чи 
іншого виду відповідальності. 
Відповідно до статті 23 КУпАП, адміні-

стративне стягнення є мірою відповідаль-
ності і застосовується з метою виховання 
особи, яка вчинила адміністративне пра-
вопорушення, в дусі додержання законів 
України, поваги до правил співжиття, а та-
кож запобігання вчиненню нових правопо-
рушень як самим правопорушником, так і 
іншими особами.
Це нормативне положення з точки зору 

його інформативності є надзвичайно важ-
ливим. По-перше, воно абсолютно чітко 
визначає сутність адміністративної відпо-

відальності, як застосування адміністратив-
них стягнень до осіб, що вчинили відповідні 
правопорушення. По-друге, воно фіксує дві 
базові функції адміністративної відповідаль-
ності – виховну та превентивну. Безумовно, 
застосування адміністративних стягнень 
містить у своїй основі й каральну функцію, 
але ця функція має транзитний характер, 
оскільки через неї мають реалізуватися і ви-
ховна, і превенційна функції. 
Для того, щоб оцінити ефективність ад-

міністративної відповідальності слід звер-
нутись до відповідних статистичних даних. 
Необхідно зауважити, що останній статис-
тичний збірник «Адміністративні правопо-
рушення в Україні» був виданий Держав-
ною службою статистики у 2018 році. Офі-
ційні дані щодо адміністративних правопо-
рушень в цілому по Україні у подальші роки 
у відкритому доступі відсутні, але загальну 
тенденцію адміністративної деліктності 
можна прослідкувати і за наявними даними. 
Так, у 2013 році до адміністративної відпові-
дальності було притягнуто 4249935 осіб [2], 
у 2014 – 4249935 [3], у 2015 – 2139845 [4], 
у 2016 – 2368113 [5], у 2017 – 3138750[6], у 
2018 – 3859296[7]. З урахуванням загальної 
чисельності населення України у ці роки, 
а також того факту, що частина території 
України є тимчасово окупованою, можна 
зробити висновок, що кожного року до адмі-
ністративної відповідальності притягується 
приблизно 10% осіб, у віці старше 18 років. 
Є цілком очевидним, що з урахуванням 

зазначених показників, адміністративна 
відповідальність не виконує своїх головних 
функцій, а саме виховної та превентивної, а 
відтак її ефективність знаходиться на вкрай 
низькому рівні.
У той самий час, за даними Державної 

служби статистики сума накладених адміні-
стративних штрафів у 2017 році склала 3,3 
міліарда гривень [6], а у 2018 році – 3,4 мілі-
арда гривень [7]. Враховуючи той факт, що 
адміністративні штрафи спрямовуються до 
державного бюджету України, то так над-
ходження становлять доволі суттєву частку 
доходів державного бюджету. За даними Мі-
ністерства фінансів України, у 2017 році ці 
надходження складали приблизно третину 
від інших неподаткових надходжень [8], а у 
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2018 році – чверть таких надходжень [9]. І це 
без урахування штрафів, застосованих в адмі-
ністративному порядку до юридичних осіб.
Відтак, можна зробити висновок про те, 

що de facto адміністративна відповідальність 
успішно виконує лише одну функцію – фіс-
кальну. Цим, на нашу думку, пояснюється 
дуже повільне реформування інституту ад-
міністративної відповідальності. У цьому 
контексті дуже цікавим є той факт, що до 
2004 року у законах про державний бюджет 
серед надходжень окремим рядком зазна-
чалися «Адміністративні штрафи та інші фі-
нансові санкції», тобто держава планувала 
протиправну поведінку своїх громадян.
Іншою проблемою інституту адміністра-

тивної відповідальності є перманентне збіль-
шення кількості складів адміністративних 
правопорушень, за вчинення яких передба-
чене застосування безальтернативного стяг-
нення у вигляді штрафу в абсолютно визна-
ченому розмірі. Такими, зокрема, є склади 
адміністративних правопорушень, перед-
бачені статтями 114 – 117, 118-1, 120, 121, 
121-1, найбільш часто застосовуваними стат-
тями 122 та 130, а також багатьма іншими 
статтями КУпАП. Річ у тім, що провадження 
у справах про зазначені правопорушення 
не дає можливості для реалізації принципу 
пропорційності, як одного з базових прин-
ципів адміністративної процедури взагалі, 
та провадження у справах про адміністра-
тивні правопорушення зокрема. У прова-
дженні по таких справах стає непотрібним 
з’ясування обставин, що пом’якшують чи об-
тяжують відповідальність, характеристики 
особи порушника, зокрема його майновий 
стан тощо. Усі ці обставини просто не мають 
значення для визначення виду та розміру 
адміністративного стягнення, оскільки це 
стягнення безальтернативне та є абсолют-
но визначеним. Таким чином відбувається 
примітивізація провадження, а відтак змен-
шується кількість підстав для оскарження 
постанов про накладення адміністративних 
стягнень з мотивів недотримання принципу 
пропорційності. 
Інший неочікуваний аспект цієї ж про-

блеми виник у зв’язку із прийняттям Закону 
України «Про адміністративну процедуру» 
[10]. Відповідно до частини другої статті 11 

даного Закону, адміністративний акт пови-
нен прийматися з дотриманням необхідно-
го балансу між несприятливими наслідками 
для права, свободи чи законного інтересу 
особи і цілями, на досягнення яких спрямо-
ваний адміністративний акт. Негативні на-
слідки для особи та публічних інтересів по-
винні бути найменшими.
Характеристика постанови про накла-

дення адміністративного стягнення відпо-
відає ознакам адміністративного акту, на-
веденим у статті 2 Закону України «Про 
адміністративну процедуру», відтак вимоги 
частини другої статті 11 поширюються і на 
зазначені постанови, зокрема стосовно того, 
що негативні наслідки для особи та публіч-
них інтересів повинні бути найменшими. 
Застосування адміністративних стягнень 
формально має на меті формування для пра-
вопорушника негативних наслідків, проте 
найменшими вони будуть у тому випадку, 
коли, наприклад, штраф застосовується і 
мінімальному розмірі, передбаченому від-
повідною статтею КУпАП. Тобто і тут прин-
цип пропорційності нівелюється, хоча й в 
інший спосіб. 
Ще одна проблема виявилася через об-

ширну судову практику адміністративних 
судів у справах про оскарження постанов 
про накладення адміністративних стягнень.
Як відомо, інститут адміністративної від-

повідальності представляє собою норматив-
ну модель владної реакції на різноманітні 
правопорушення, значна частина складів 
яких описана у КУпАП. Логіка правового 
регулювання, закладена у зазначену нор-
мативну модель, розрахована здебільшого 
на таки ситуації, коли правопорушення є 
очевидним, тобто його ознаки можуть бути 
зафіксовані або під час його вчинення, або 
виявлені під час здійснення контрольної 
діяльності. При цьому, очевидність обу-
мовлює й той факт, що особа, яка вчинила 
адміністративне правопорушення, майже 
завжди відома. Відтак відпадає необхідність 
встановлювати зв’язок між особою та вчине-
ним нею правопорушенням.
Усі зазначені особливості повною мірою 

притаманні адміністративним правопору-
шенням у сфері правил дорожнього руху. 
Здійснюючи безпосередній контроль за до-
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триманням правил дорожнього руху його 
учасниками, посадові особи Національної 
поліції одночасно наділені правом фіксува-
ти виявлені правопорушення шляхом скла-
дання відповідних протоколів, а у випадках, 
передбачених законом, виносити постанову 
про накладення адміністративного стягнен-
ня на місці вчинення правопорушення без 
складання протоколу про адміністративне 
правопорушення.
Така нормативна конструкція прова-

дження у справах про адміністративні пра-
вопорушення є цілком логічною. Поліцей-
ський у процесі реалізації своїх контрольних 
функцій виявляє правопорушення, встанов-
лює особу правопорушника і урахувавши 
усі обставини справи приймає рішення про 
накладення адміністративного стягнення та 
оформлює таке рішення постановою. Але, 
на даний час сформувалася вже доволі зна-
чна судова практика, в межах якої постанови 
про накладення адміністративних стягнень 
посадовими особами Національної поліції 
визнаються протиправними і скасовуються. 
Мотивація суду при прийнятті зазначених 
рішень спирається на декілька основних 
моментів:

- відсутність беззаперечних додаткових 
доказів вчинення адміністративного право-
порушення;

- недостатність протоколу про адміні-
стративне правопорушення як джерела до-
казів;

- незабезпечення особі, що притягується 
до адміністративної відповідальності мож-
ливості скористатися допомогою адвоката.
Щодо відсутності беззаперечних дока-

зів вчинення адміністративного правопо-
рушення, то тут варто зауважити, що біль-
шість адміністративних правопорушень, 
пов’язаних із порушеннями правил дорож-
нього руху виявляються та фіксуються у ди-
наміці, а їх фіксація здійснюється працівни-
ками національної поліції, так би мовити, в 
режимі on-line.
Традиційно вважається, що доказування 

представляє собою процес збору фактичних 
даних, на підставі яких уповноважена особа 
робить висновок про наявність у діях особи 
складу адміністративного правопорушення. 
Так, відповідно до статті 251 КУпАП дока-

зами в справі про адміністративне правопо-
рушення є будь-які фактичні дані, на основі 
яких у визначеному законом порядку орган 
(посадова особа) встановлює наявність чи 
відсутність адміністративного правопору-
шення, винність даної особи в його вчинен-
ні та інші обставини, що мають значення 
для правильного вирішення справи. Ці дані 
встановлюються протоколом про адміні-
стративне правопорушення, поясненнями 
особи, яка притягається до адміністративної 
відповідальності, потерпілих, свідків, висно-
вком експерта, речовими доказами, пока-
заннями технічних приладів та технічних 
засобів, що мають функції фото- і кінозйом-
ки, відеозапису чи засобів фото- і кінозйом-
ки, відеозапису, які використовуються при 
нагляді за виконанням правил, норм і стан-
дартів, що стосуються забезпечення безпеки 
дорожнього руху, протоколом про вилучен-
ня речей і документів, а також іншими до-
кументами.
Відтак виникає питання: хто і кому має 

доказувати наявність обставин вчинення 
правопорушення, якщо поліцейський був 
фактично очевидцем вчиненого правопо-
рушення і йому ж надано право розглянути 
відповідну справу і застосувати адміністра-
тивне стягнення? Питання вини у спра-
вах про адміністративні правопорушення 
пов’язані із порушеннями правил дорож-
нього руху вирішуються доволі просто. Пе-
реважна більшість таких адміністративних 
правопорушень мають формальні склади, а 
відтак можуть бути вчинені тільки з умисною 
формою вини. Конструкція умисної форми 
вини у статті 10 КУпАП вимагає усвідомлен-
ня правопорушником протиправності свого 
діяння, що є можливим за умови, коли пра-
вопорушник знає відповідні норми. У той 
самий час, умовою отримання права керу-
вання транспортним засобом є складання 
особою іспиту на знання правил дорожньо-
го руху. Тобто, відносно кожної такої осо-
би має діяти «презумпція знання закону» і 
будь-які докази вини тут не потрібні. Відтак, 
доказування вини зводиться до констатації 
простого факту, що саме ця конкретна особа 
вчинила саме це конкретне діяння.
Якщо нормативна конструкція прова-

дження у певних справах передбачає фік-
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сацію факту вчинення адміністративного 
правопорушення однією особою, а розгляд 
справи та винесення постанови про застосу-
вання адміністративного стягнення іншою, 
наприклад судом, то вимога надання до-
даткових доказів може бути виправданою. 
Але, у випадку виявлення правопорушення 
особою, яка уповноважена застосовувати за 
такі правопорушення адміністративні стяг-
нення, додаткове доказування є зайвим. 
Фактично, нормативна конструкція прова-
дження у справах про адміністративні пра-
вопорушення виявлені особою, яка уповно-
важена одночасно здійснювати розгляд від-
повідної справи та застосовувати адміністра-
тивні стягнення побудована на презумпції 
доброчесності посадових осіб Національної 
поліції та відповідної довіри до них. Нато-
мість судова практика щодо оскарження від-
повідних постанов про накладення адміні-
стративного стягнення будується на зворот-
ньому, тобто принципі презумпції недовіри 
до посадових осіб Національної поліції.
Якщо ж суд використовує презумпцію 

недовіри до особи, яка склала протокол про 
адміністративне правопорушення або роз-
глянула справу про адміністративне право-
порушення без складання протоколу, то суд 
має мотивувати використання такої пре-
зумпції, тобто зазначити підстави, з яких він 
не довіряє посадовій особі Національної по-
ліції стосовно достовірності складених нею 
документів.
Що стосується права особи, що притягу-

ється до адміністративної відповідальності 
скористатися допомогою адвоката. Дійсно, 
формально таке право передбачено КУпАП. 
Однак, реалізувати таке право на практи-
ці доволі складно, навіть з чисто організа-
ційної точки зору. По-перше, треба знайти 
адвоката, який погодиться брати участь 
у відповідній справі. По-друге, необхідно 
оформити документ на право надання адво-
катом правової допомоги (договір, ордер чи 
доручення). По-третє, необхідно погодити 
питання винагороди адвоката за надання 
правової допомоги тощо. Навряд чи пере-
важна більшість громадян мають особистих 
адвокатів, готових у будь-який момент при-
бути до свого клієнта. Тобто усе це робить 
право на правову допомогу більш уявним, 

ніж реальним. Відтак, посадова особа На-
ціональної поліції може тільки надати особі, 
що притягується до адміністративної відпо-
відальності можливість скористатися право-
вою допомогою, але не зобов’язана забезпе-
чувати таку правову допомогу. Але, у ситуа-
ціях з фіксацією очевидних правопорушень 
посадовими особами Національної поліції, 
вимога щодо забезпечення присутності ад-
воката при розгляді відповідної справи про 
адміністративне правопорушення виглядає 
знову як прояв згаданої вище «презумпції 
недовіри».
На наш погляд, універсальність визначе-

ної у КУпАП нормативної конструкції прова-
дження у справах про адміністративні право-
порушення, її придатність до застосування у 
провадженнях, що здійснюються різними за 
своєю владною природою, функціями та спо-
собами прийняття рішень суб’єктами влад-
них повноважень, перетворилася із пози-
тивної на негативну якість. В межах універ-
сальних конструкцій неможливо урахувати 
багато особливостей правопорушень у самих 
різних сферах суспільних відносин, що при-
зводить до зниження ефективності інституту 
адміністративної відповідальності.
На нашу думку, має бути запроваджена 

окрема нормативна модель провадження у 
справах про порушення правил дорожнього 
руху та експлуатації транспортних засобів. 
Дана нормативна модель може бути побудо-
вана за дуальною схемою, подібно до того, 
як це зроблено у Польщі.
Виявлення та фіксація відповідних пра-

вопорушень покладається на органи На-
ціональної поліції з можливістю залучен-
ня посадових осіб органів, що здійснюють 
контроль у сфері дорожнього руху, а також 
посадових осіб місцевого самоврядування. 
Порядок розгляду справ про відповідні пра-
вопорушення має визначатись за вибором 
особи, що притягається до відповідальності. 
У разі визнання вини у вчиненні правопору-
шення, відповідне стягнення накладається 
посадовими особами Національної поліції в 
межах наданих повноважень в адміністра-
тивному порядку. У разі заперечення вини 
правопорушником, справа передається на 
розгляд суду, який здійснює його на засадах 
адміністративного судочинства за правила-
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ми розгляду справ за зверненнями суб’єктів 
владних повноважень. При цьому, якщо суд 
підтверджує вину особи у вчиненні право-
порушення, до такої особи застосовується 
стягнення у більшому розмірі або із застосу-
ванням більш суворого за змістом стягнен-
ня. Така конструкція допоможе зменшити 
кількість конфліктних ситуацій при оформ-
ленні процесуальних матеріалів справ про 
відповідні правопорушення.
В межах нормативної конструкції про-

вадження у відповідних справах мають бути 
визначені особливості доказування по кож-
ній категорії правопорушень із зазначен-
ням мінімально необхідного переліку таких 
доказів та способів їх фіксації. Окремо має 
бути визначено порядок визнання доказами 
інформації отриманої працівниками Націо-
нальної поліції під час безпосереднього ви-
явлення правопорушень. Окремо має бути 
забезпечена процедура оформлення та ви-
користання доказів отриманих за допомо-
гою засобів фото- та відео фіксації, у тому 
числі за допомогою відеорегістраторів при-
ватних транспортних засобів.
Доцільним також видається провести 

диференціацію складів правопорушень у 
сфері правил дорожнього руху та експлуа-
тації транспортних засобів. Склади відпо-
відних правопорушень мають бути деталі-
зовані, а частину правопорушень необхід-
но криміналізувати (наприклад, керування 
транспортним засобом у стані алкогольного 
сп’яніння або керування транспортним за-
собом особою, яка не має такого права.)
Визначення форм вини має бути здій-

снено у спосіб, що відрізняється від при-
йнятого в КУпАП та ККУ. Зокрема, має 
бути враховано презумпцію знання закону 
(правил дорожнього руху та правил експлу-
атації транспортних засобів) особами, що є 
власниками транспортних засобів, особами, 
що здійснюють керування транспортними 
засобами та пішоходами. Також мають бути 
сформульовані обставини що пом’якшують 
та обтяжують відповідальність правопоруш-
ника з урахуванням особливостей сфери ре-
гулювання. Крім того, у відповідному законі 
необхідно визначити конкретні способи на-
дання правової допомоги особам, що притя-
гуються до відповідальності.

Основним видом стягнень за порушен-
ня правил дорожнього руху та експлуатації 
транспортних засобів має бути штраф, роз-
мір якого має визначатися від розміру до-
ходів правопорушника, а у разі відсутності 
інформації про доходи – від вартості тран-
спортного засобу. Додатковими стягнен-
нями можуть бути: позбавлення права ке-
рування транспортним засобом (тимчасове 
або довічне); обов’язкове проходження по-
вторного навчання та складання іспиту на 
знання правил дорожнього руху та вміння 
керування транспортним засобом; конфіс-
кація транспортного засобу. Слід також змі-
нити порядок використання грошових ко-
штів, стягнутих у вигляді штрафу. Такі ко-
шти мають спрямовуватися до спеціального 
фондів, які створюються в адміністративно-
територіальних одиницях і можуть бути ви-
користані виключно на заходи, метою яких 
є забезпечення безпеки дорожнього руху 
(придбання спеціальних приладів та облад-
нання фото- відео фіксації; облаштування 
світлофорних об’єктів, облаштування стаці-
онарних постів безпеки дорожнього руху; 
придбання спецтранспорту, лабораторій, 
проведення інформаційних кампаній тощо). 
Такі принципи формування нормативних 
конструкцій адміністративної відповідаль-
ності можуть бути використані й у інших 
сферах правового регулювання.
Підсумовуючи викладене можна ствер-

джувати, що універсальна конструкція ін-
ституту адміністративної відповідальності 
«на усі випадки життя» сформована в КУ-
пАП вже не відповідає сучасним вимогам 
до деліктних інститутів. Забезпечення ефек-
тивності адміністративної відповідальнос-
ті може бути досягнуто за рахунок розши-
рення видів адміністративних стягнень із 
обов’язковою альтернативою, зміни прин-
ципів визначення розмірів адміністратив-
них штрафів з обов’язковою їх прив’язкою 
до рівня доходів чи загального матеріаль-
ного стану правопорушника, спрямуван-
ня сплачених чи стягнутих сум штрафів до 
спеціалізованих фондів, які мають викорис-
товуватись виключно з метою покращення 
стану правопорядку у відповідних сферах. 
В окремих сферах, зокрема таких, як сфера 
забезпечення безпеки дорожнього руху та 
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SUMMARY 
The article is devoted to current problems of ad-

ministrative responsibility in Ukraine. Among them, 
the problem of low effectiveness of administrative 
responsibility and its inconsistency with the norma-
tively defi ned functions, which are educational and 
preventive functions, is highlighted. Instead, it is 
shown that in fact the main function of administra-
tive responsibility in modern conditions is the fi scal 
function, i.e. fi lling the state budget of Ukraine due 
to the collection of administrative fi nes. The next 
problem of administrative responsibility is the impos-
sibility of implementing the principle of proportion-
ality in proceedings on administrative offenses. This 
is manifested by the introduction into the Code of 
Ukraine on Administrative Offenses of an increas-
ing number of offences, the sanctions of which are 
unalternative and absolutely defi ned. This approach 
makes it unnecessary to establish during the proceed-
ings the circumstances that mitigate or aggravate 
responsibility, take into account the characteristics 
of the offender’s personality and other circumstances 
that ensure the functioning of the principle of pro-
portionality in the proceedings in cases of admin-
istrative offenses. In addition, attention is focused 
on the confl ict between the normative construction 
of proceedings in cases of administrative offenses 
and the requirements of the Law of Ukraine “On 
Administrative Procedure” in terms of the imple-
mentation of the principle of proportionality defi ned 
therein. The third problem highlighted in the article 
is the application of the principle of “presumption of 
distrust” by administrative courts when considering 
cases on appeals against decisions on the imposition 
of administrative penalties to persons who record 
offenses and consider cases about them in the city 
of their commission. This problem is considered on 
the example of cases on administrative offenses in 
the fi eld of traffi c. For each of the problems, possible 
ways to solve them are proposed. Considering the fact 
that it is impossible to take into account many fea-
tures of offenses in various spheres of social relations 
within the limits of universal structures, which leads 
to a decrease in the effectiveness of the institution of 
administrative responsibility, a separate normative 
model of proceedings in cases of violations of traffi c 
rules and operation of vehicles is proposed. 

Keywords: administrative responsibility; effec-
tiveness of administrative responsibility; principle of 
proportionality; principle of presumption of distrust; 
proceedings in cases of administrative offenses.

безпеки на транспорті, є доцільним створен-
ня відокремлених від КУпАП нормативних 
конструкцій адміністративної відповідаль-
ності, що дасть змогу максимально урахува-
ти особливості правового регулювання у да-
ній сфері, особливості організації контролю 
за дотриманням нормативних вимог.
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ÄÅÄÓÊÒÈÂÍÅ ÂÈÇÍÀ×ÅÍÍß ²ÄÅÀËÜÍÎ¯ ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ 
ÇÌ²ÑÒÓ ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÈ

Адвокатура постійно потребує реформу-
вання, оскільки захист прав, свободи та ін-
тересів учасників кримінального провадження  
є складним, в окремих випадках не визначе-
ним чинним кримінальним процесуальним 
законом. Положення організації, процедурної 
практики, процесуальної участі адвоката під 
час досудового розслідування та судового роз-
гляду визначено законом України про адво-
катуру, чинним правовим законодавством. 
Можна зазначити, що позитивних результа-
тів законодавство   не надало, практика як 
протистояла закону, так все залишилося, по-
чинаючи з 1961 року, після прийняття та 
внесення змін до КПК України. Такий підхід 
залишився у чинному КПК України 2014 року. 
Тому стає зрозумілим, що теоретики в моно-
графічних, наукових виданням та практики 
надають скарги на сучасний підхід до правого 
забезпечення адвокатури. 
У статті визначено окремі зауваження 

щодо «організації адвокатури». Доведено, що 
вона має  двоякий зміст, з одного боку, є ор-
ганізація професійної діяльності адвокатури 
(тобто визначення її ролі, правий і обов’язків 
під час досудового та судового провадження), 
внутрішній устрій статусу адвокатури. Інше 
положення включає професійну, процесуальну 
діяльність. Стаття розрахована для теоре-
тичних дискусій та практичного застосуван-
ня під час досудового розслідування та судового 
розгляду. 
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Актуальність статті
Категорія визначення адвокатури в 

кримінальному процесі, за чинним КПК 
України, встановлює два протилежних зна-
чення. З одного боку, адвокат забезпечує 
гарантії безпеки підозрюваного, обвину-
ваченого під час досудового розслідування 
та судового розгляду кримінального про-
вадження. Особа, яка потрапляє до кримі-
нального права, не завжди має можливість 
орієнтуватися в «джунглях» закону.  Тіль-
ки адвокат має можливість захистити пра-
ва, свободи учасників кримінального про-
вадження. Ст. 45 КПК України визначає 
юридичну конструкцію захисника як адво-
ката, незважаючи на те, що закон України 
про адвокатуру та адвокатську діяльність 
від 05.07.2012 № 5076-VI встановив понят-
тя адвоката. 
Аналіз цих теоретичних елементів одні-

єї структури можна розглянути як профе-
сію адвоката, який бере участь щодо забез-
печення захисту, відстоювання інтересів 
учасників процесу. З   іншого боку, ана-
лізуючи законодавство Великої Британії, 
США, Франції та інших правових держав, 
надається можливість визначити адвока-
та як клас  (advocacy, le ministere d’avocat), 
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який має право брати участь під час досу-
дового розслідування та судового розгляду, 
забезпечення захисту підозрюваного, об-
винуваченого, зокрема судового представ-
ника сторони учасника процесу. Судове 
представництво, як вид приватного права, 
встановлено інститутом цивільного права. 
Особа надає свої права представнику, який 
має право проводити юридичні дії довіри-
теля, при цьому всі наслідки діяльності пе-
реходять від першої особи до другої. Пред-
ставництво ґрунтується на  підставі закону, 
встановлення договірних відносин, на під-
ставі закону та договору, на підставі юри-
дичного факту. 
У цьому правовому аспекті були деякі 

наукові публікації. Однак, поєднання та 
розподіл процесуальної діяльності адво-
ката та захисника, забезпечення гарантій, 
безпеки, участь у кримінальному процесі, 
можливість забезпечення захисту від об-
винувачення завжди будуть актуальними 
та потребують детального підходу до їх 
розв’язки. 

Методи дослідження
Теоретична наука описує різні методи, 

серед них діалектичний, історичний, соціо-
логічний тощо.  
Засновники методології А. Бен (Bain), 

Дж. С. Милль, В.А. Журавель та інші фі-
лософи досліджували причини та наслідки 
факту. Вони писали, що так само, як фізика 
пояснює явища неорганічного світу, а біо-
логія – явища життя, можна констатувати, з 
упевненістю, що досягнення істини не над-
дасть помилки [ 4; 11; 14]. 
На підставі дедуктивного методу, який 

складається з двох частин: індуктивного 
дослідження фактів та дедуктивної їх пере-
вірки, констатується, що висновки можуть 
служити матеріалом для практичної науки, 
яка займається пристосуванням засобів до 
наміченої практичної мети. Іншими слова-
ми, наука досліджує причини та наслідки, 
на підставі  яких наука вирішує, які обста-
вини призведуть до цієї мети, як причини 
до наслідків.  Адвокатура в кримінальному 
процесі складає предмет не тільки теоре-
тичної науки (юриспруденції) та практики 
його застосування. Наукове дослідження 

адвокатури має складатися з двох частин, 
зокрема теоретичної побудови адвокатури 
та практичного визначення її організації. 

Теоретичні положення
Наука приділяє багато уваги процесу-

альної діяльності, організації адвокатури, 
оскільки вона грає значну роль у забез-
печені гарантій прав, свобод та інтересів 
учасників процесу. З одного боку, адвокат 
є представником цивільного позивача, по-
терпілого, законного представника по-
терпілого тощо (ст. ст. 55; 59; 62; 64 КПК 
України).  Інша юридична конструкція ад-
вокатури передбачає участь захисника як 
сторони захисту в кримінальному процесі 
(ст. ст. 45 – 54 КПК України).  Крім того, 
багато уваги низка вчених приділяє органі-
зації роботи адвоката. 
Аналіз наукових публікацій надає під-

стави для визначення вчених, які внесли 
свій вклад у процесуальні та організацій-
ні положення діяльності адвоката в кримі-
нальному процесі, зокрема Ю.П. Аленін,-
С.А. Альперт, Т.В. Варфоломеєва,                                      
Т.Б. Вільчик, Ю.М. Грошевой, О.В. Капліна,-
Л.М. Москвич, О.Г. Шило, Л.Д. Удалова 
тощо [1;2; 5; 6; 10; 12; 19; 20].
Основа наукових викладів полягає в 

тому, що з розвитком юридичного життя, 
демократичних основ держави та суспіль-
ства розвивається система захисту прав, 
свобод та інтересів учасників процесу, а 
також організація роботи адвокатури. Чин-
не законодавство надало елементи участі 
захисника в кримінальному проваджен-
ні на підставі засад, зокрема змагальність, 
усність, публічність, диспозитивність.
Опоненти, посилаючись на історію роз-

витку адвокатури, вважають, що основні 
елементи її повинні включати не тільки 
юриспруденцію, а також встановлені вимо-
ги до адвоката можливість використання 
ораторського мистецтва  під час судового 
розгляду кримінальної справи [1].
Другий аспект проблеми, який визна-

чає необхідність участі  адвоката, щодо за-
хисту інтересів учасника процесу, - це вста-
новлення істини. 
І.Б. Вільчик, І.Я. Фойницький,-

О.Г. Шило, Л.Д. Удалова та інші автори 
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вважали, що право на захист є одним з 
важливих інститутів  кримінального про-
цесу, який забезпечує гарантії захисту прав 
особи для прийняття колегіальним судом, 
суддею обґрунтованого процесуального рі-
шення.  Захист є протилежність обвинува-
ченню, тому є відповідь на фактичні дані, 
які підлягають під час судового розгляду 
ретельної перевірки. Захист включає в себе 
сукупність процесуальних прав, гарантій та 
інтересів  учасника процесу. Основне його 
завдання є встановлення істини та можли-
вої невинуватості обвинуваченого. У цьому 
разі захист формується на підставі матері-
ального права, на відміну від захисту фор-
мального, який включає право обвинуваче-
ного мати представника перед криміналь-
ним судом [6; 19; 20; 21].
І.В. Глов’юк, В.П. Гмирко, М.М. Міхе-

єнко, С.М. Стахівський,  В.М. Стратонов 
та ін. вказували, що основа матеріального 
права обвинуваченого під час судового роз-
гляду включає його ознайомлення з матері-
алами кримінальної справи та можливість 
сформулювати відповідь на обвинувачен-
ня. Важливе значення має право обвину-
ваченого та його адвоката надати фактичні 
дані, докази, що спростовують обвинува-
чення. Таким чином, вказується на дві кон-
струкції. З одного боку, це відповідь на об-
винувачення, а з іншого, це захист від ма-
теріального права. Захист має право та по-
винен вимагати від сторони обвинувачення 
докази, що  вказують на вину, забезпечити 
суду можливість їх об’єктивного, ретельно-
го, неупередженого розгляду та визначити 
належні, допустимі докази, що вказують на 
обвинувачення [8; 9; 15; 17; 18].
Ю. М. Грошевой, В.В. Вапнярчук,-

О.В. Капдіна, О.Г. Шило та ін. надали 
аналіз процесуальної діяльності суду та 
розкрив положення розшукового та зма-
гального процесу. Вони визначали еле-
менти розшукового процесу як участь суд-
ді у формуванні обвинувальних доказів, 
а саме поєднання функції обвинувачення 
та захисту в єдиному вимірі. Суддя під 
час судового розгляду має примусові за-
ходи, психологічний тиск, що приводило 
до необ’єктивного розгляду кримінальної 
справи. Практика має багато прикладів, 

коли суд проголошував вирок відносно 
обвинуваченого (підсудного), але через 
деякий час було встановлено справжньо-
го злочинця. Змагальний процес, чинний 
КПК України  поставили крапку в проце-
дурі судового розгляду. Суддя є незалеж-
ний учасник процесу. Він слухає сторону 
обвинувачення та захисту, які надають до-
кази, або спростовують їх. Вирок судді за-
лежить від доказів, що знайшли свій вираз 
під час судового розгляду [7; 10; 12].
В. Т. Нор, П.М. Каркач, М.Й. Курочка 

та інші розглядали участь публічного об-
винувача (прокурора) в судовому засідан-
ні. Вони розкривали зміст обвинувачення 
в двох аспектах, зокрема фактичному та 
юридичному.  У першому він збирає об-
винувальні докази вини обвинуваченого, 
формулює переконання сторін процесу 
щодо його вини, здійснює розшук доказів. 
Юридична сторона включає забезпечення 
повного, об’єктивного, неупередженого 
судового розгляду на підставі засади за-
конності та верховенства права. Публічний 
обвинувач здійснює контроль за законніс-
тю судового  розгляду, забезпечує гарантії 
законності, має право оскаржити судове рі-
шення судді [13; 16].
Аналіз даних можна  визначити у на-

ступному. Процесуальна діяльність ад-
воката має основи забезпечення захисту, 
гарантій та процедуру встановлення до-
казів, їх аналіз, можливість визнання не-
допустимими, виправдувальними на стадії 
досудового розслідування.  Чинний КПК 
України надає процесуальні елементи за-
хисту від обвинувачення після отримання 
повідомлення про підозру підозрюваним. 
З цього моменту адвокат повинен здійсню-
вати захист процесуальними засобами. Він 
має право спілкування з підозрюваним без 
обмеження часу для визначення позиції 
захисту. Закон забороняє відмову адвока-
та від забезпечення захисту, тому адвокат 
повинен роз’яснити процесуальні права та 
обов’язки підозрюваному та наслідки вико-
ристання даними правами. Якщо підозрю-
ваний відмовляється від позиції адвоката, 
а встановлює свої правила захисту, адвокат 
повинен стати на позицію підозрюваного 
та виконувати його вимоги.  
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Можна визначити категорію добровіль-
ного  та необхідного захисту. 
Добровільний захист визначається ба-

жанням підозрюваного, обвинуваченого 
мати захисника. При цьому він самостійно 
запрошує адвоката, захисника для участі 
на стадіях процесу. Повинен заключити 
договір на отримання юридичної допомо-
ги. Адвокат, на підставі закону України про 
адвокатуру та адвокатську діяльність, по-
винен мати посвідчення, бути включеним 
до державного реєстру адвокатів України. 
Аналогічно добровільний захист здійсню-
ється адвокатом під час залучення його на 
підставі процесуального рішення слідчого, 
прокурора, слідчого судді або судді. 
Необхідний захист встановлений на 

підставі ст. 52 КПК України та  передбачає 
обов’язкову участь адвоката у випадках, 
зокрема відносно осіб, які підозрюються у 
вчиненні кримінального правопорушення 
у віці до 18 років;  осіб, стосовно яких пе-
редбачається застосування примусових за-
ходів виховного характеру; осіб, які мають 
психічні або фізичні вади (німі, глухі, сліпі 
тощо), не здатні повною мірою реалізувати 
свої права; осіб, які не володіють мовою, 
якою ведеться кримінальне проваджен-
ня; осіб, стосовно яких передбачається за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру, які викликають сумнів щодо її 
осудності; щодо реабілітації померлої осо-
би - з моменту виникнення права на реа-
білітацію померлої особи; у разі укладення 
угоди між прокурором та підозрюваним чи 
обвинуваченим про визнання вини. 

Виклад загального матеріалу
Змагальний процес встановив сторону 

обвинувачення та захисту. Обвинувачений 
має право звертатися для забезпечення сво-
го захисту до адвоката, який стоїть окремо 
від суду та публічного обвинувача. У цьо-
му разі юридична конструкція захисту під 
час судового розгляду полягає в тому, що 
обвинувачений, знаходячись у правовому 
незнанні, не завжди має можливість відпо-
відати за свої дії. З одного боку, відносно 
нього стоїть прокурор, який вказує на ква-
ліфікацію кримінального правопорушення, 
злочину, що він вчинив та пояснює сутність 

доказів обвинувачення. Друге положення 
вказує на правове значення адвоката, який 
захищає та роз’яснює сутність матеріаль-
ного права. Його участь під час процедури 
та процесу встановлення доказів є необ-
хідною для визначення істини. Дві проти-
лежні сторони повинні надати докази, які 
встановлюють або спростовують обвинува-
чення. Від цього залежить подальше життя 
людини. Суддя є об’єктивний арбітр, який 
повинен вислухати дві протилежні сторони 
та визначити допустимість і належність до-
казів. Визначення главою 3 КПК України 
процесуальні повноваження сторін про-
цесу вказують на протилежні та незалежні 
функції обвинувачення та захисту. У цьому 
випадку суддя виконує функцію правосуд-
дя, вирішує по сутності матеріали кримі-
нальної справи. Він є незалежним від двох 
попередніх функцій. 
Звернення сторони обвинувачення до 

суду вказує на наявність фактичних даних 
та доказів, що визначають вину обвинува-
ченого. Тому без допомоги адвоката, який 
має юридичну освіту та практичний досвід, 
обвинувачений не зможе зрозуміти зміст 
обвинувачення. Слідчий, прокурор, суддя 
не повинні турбуватися, що захисник може 
обманути досудове розслідування або суд, 
надати докази, які є неправдивими, хибни-
ми та спростовують обвинувачення. 
Ст. 87 КПК України чітко надає відпо-

відь на вирішення цієї проблеми, а саме суд-
дя під час судового розгляду може визнати 
докази допустимими, якщо сторони пого-
джуються, що ці докази можуть бути допус-
тимими в судовому провадженні; вони на-
даються для доказування того, що обвину-
вачений діяв з певним умислом та мотивом, 
мав можливість, підготовку, обізнаність, по-
трібні для вчинення ним відповідного кри-
мінального правопорушення, або не міг по-
милятися щодо обставин, у яких він вчинив 
відповідне кримінальне правопорушення; 
докази подає обвинувачений, або його ад-
вокат, який захищає його правові інтереси.  
Адвокат є представником обвинуваченого в 
суді, а тлумач його висловлювань. Він до-
повнює всі правові сторони участі обвину-
ваченого в суді.  У процесуальному підході 
адвокат, захисник повинен бути  солідар-
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ним з обвинуваченим, тому закон визначає 
їх як сторону захисту. Ідеальна категорія 
змісту захисту полягає в тому, що захист 
повинен забезпечити приватні та публічні 
інтереси. З одного боку, приватні інтер-
еси обвинуваченого передбачають гарантії 
прав, свободи та суспільних, правових ін-
тересів обвинуваченого. Публічні інтереси 
встановлені професійною участю адвоката 
в кримінальному процесі. Суспільство заці-
кавлено в існуванні інституту адвокатури та 
забезпечення правової допомоги особі, яка  
включена в коло процесуальних інтересів 
органів кримінальної юстиції. Однак, якщо 
адвокат буде зацікавлений у відстоюванні 
суспільних, а не приватних інтересів, то він 
може стати обвинуваченим, а не захисни-
ком, оскільки його завдання полягає в за-
хисті приватних інтересів обвинуваченого. 
Для визначення обов’язків адвоката, 

захисника  під час забезпечення захисту 
необхідно встановити межі між захистом та 
інтересами обвинуваченого.  
Перша межа включає забезпечення за-

хисту, якщо інтереси адвоката та обвину-
ваченого співпадають. У цьому разі адво-
кат надає докази невинуватості, має право 
проводити розшук фактичних даних та на-
давати їх до суду, проводити опитування 
очевидців обставин кримінального право-
порушення, надавати інші докази, які він 
встановив під час спілкування з обвинува-
ченим. 
По-перше, обвинувачений вчинив кри-

мінальне правопорушення, злочин, тому 
він може оцінити обставини його вчинен-
ня, запам’ятати свідків тощо. По-друге, 
слідчий, прокурор, суддя оцінюють фак-
тичні обставини кримінального правопо-
рушення, злочину на підставі внутрішньо-
го переконання, оскільки вони не були 
присутні під час вчинення кримінального 
правопорушення, злочину. Тільки адво-
кат, захисник отримує всі фактичні дані від 
свого клієнта. Закон забороняє проводити 
допит адвоката  як свідка про обставини 
кримінального правопорушення, які ста-
ли відомі йому  під час спілкування з об-
винуваченим. Тому адвокат, захисник має 
широке коло для встановлення фактичних 
даних, що спростовують обвинувачення 

та встановлення істини. При цьому закон 
надає захиснику правило презумпції неви-
нуватості, а саме: всі сумніви щодо вини об-
винуваченого суддя повинен трактувати на 
користь обвинуваченого. 
Друга межа вказує на необхідність за-

безпечення захисту на користь правосуд-
дя. Адвокат, захисник повинен допомагати 
колегіальному суду встановити обстави-
ни кримінального правопорушення. Він 
під час судового розгляду оцінює докази 
обвинувачення, має свою думку щодо їх 
об’єктивності, неупередженості, обґрунто-
ваності та, якщо не має протилежних фак-
тів, погоджується з ними. Для адвоката 
встановлений  кодекс, як для всіх учасни-
ків процесу, зокрема правдивість, гідність, 
безкорисливість тощо. Крім того, адвокат, 
захисник як представник суспільних інтер-
есів повинен застосовувати у своїй правовій 
діяльності засади моралі та справедливості. 
Він не повинен переходити межі фактич-
них обставин та виправдовувати злочин-
ність, а його доводи повинні знайти повагу 
суду. 
Необхідно зазначити, що захист обме-

жений у сутності своїй діяльності, оскільки 
встановлення доказів, їх збирання, оцінка 
належить органам кримінальної юстиції. 
Основні аспекти діяльності захисту пере-
несені на судовий розгляд, де адвокат має 
право оцінювати докази та надавати суду 
своє бачення щодо їх належності, достовір-
ності, допустимості.  

Висновки
Без забезпечення захисту підозрювано-

го, обвинуваченого не може існувати кри-
мінальний  процес. Ідеальні категорії за-
безпечення захисту повинні включати до 
себе повноваження адвоката, в інтересах 
правосуддя, які встановлені для сторони 
обвинувачення. Сторони процесу пови-
нні мати однакові права та обов’язки щодо 
встановлення істини. Виконання завдань 
кримінального процесу передбачає умови 
притягнення до кримінальної відповідаль-
ності особу, яка вчинила кримінальне пра-
вопорушення в міру своєї вини та забезпе-
чення захисту таким чином, щоб невинов-
ний не був обвинувачений  або засуджений. 
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CONTENT

Advocacy is constantly in need of reform, 
since the protection of the rights, freedom 
and interests of participants in criminal 
proceedings is complex, and in some cases not 
defi ned by the current criminal procedural 
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law. The provisions of the organization, 
procedural practice, procedural participation 
of the lawyer during the pre-trial investigation 
and trial are determined by the Law of Ukraine 
on Advocacy, current legal legislation. It can 
be noted that the legislation did not provide 
positive results, the practice was opposed to 
the law, and everything remained as it was, 
starting from 1961, after the adoption and 
introduction of changes to the CPC of Ukraine. 
This approach remained in the current CPC 
of Ukraine of 2014. Therefore, it becomes 
clear that theorists in monographic, scientifi c 
publications and practitioners complain about 
the modern approach to the legal provision 

of advocacy. The article defi nes separate 
comments on the «organization of the bar». 
It is proven that it has a double meaning, 
on the one hand, there is the organization 
of the professional activity of the bar (ie, the 
defi nition of its role, rights and duties during 
pre-trial and court proceedings), the internal 
structure of the status of the Bar Another 
provision includes professional, procedural 
activity. The article is designed for theoretical 
discussions and practical application during 
pre-trial investigation and trial. 

Key words: law, law, guarantees, security, 
court proceedings, lawyer, defender, 
prosecutor, investigator, judge.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß  
Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Â ÓÊÐÀ¯Í²: 

ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

У статті аналізуються нормативно-пра-
вові аспекти особливостей здійснення право-
суддя в умовах воєнного стану в Україні. Ви-
значається, що через введення 24 лютого 
2022 року по всій території України Указом 
Президента України правового режиму воєн-
ного стану було внесено зміни до нормативно-
правового забезпечення здійснення правосуддя 
в Україні. Адже здійснення безперервного і 
належного правосуддя у форсмажорних умо-
вах потребує певних законодавчих змін і допо-
внень, передусім процесуального характеру. 
Аргументовано, що органам державної 

влади необхідно було знаходити баланс між 
забезпеченням можливості реалізації кон-
ституційного права громадян на доступ до 
правосуддя в умовах військових дій на тери-
торії України, а також створенням належ-
них умов задля запобігання загрозам життю 
та здоров’ю всіх учасників судового процесу. 
З’ясовано, що наразі в Україні гальмується 
процес повноцінного запуску Єдиної судової 
інформаційно-телекомунікаційної системи з 
усіма її модулями та підсистемами. Проте, 
сама підсистема “Електронний суд” є доступ-
ною для підключення судами України
Зроблено висновки, що правосуддя в умовах 

дії правового режиму воєнного стану стикну-
лося з суттєвими проблемами, починаючи 
від неможливості здійснення такої діяльнос-
ті, у зв’язку з тимчасовою окупацією, руйна-
цією чи повним знищенням приміщень судів 
до неможливості здійснення належного пра-
восуддя, у зв’язку з неможливістю технічно 
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під’єднатися до підсистеми “Електронний 
суд” чи відсутністю відповідповідних засобів 
для проведення судового засідання шляхом ві-
деоконференції. Проте, більша частина судів 
усе ж таки змогла пристосуватися до сучас-
них складних умов, про що свідчать дані Дер-
жавної судової адміністрації України. До того 
ж, позитивними аспектами виступають 
підтверджувальні фактори повноцінного та 
швидкого запуску судів, що перебували під тим-
часовою окупацією. 
Ключові слова: правосуддя, суд, воєнний 

стан, дистанційна робота, Електронний суд.

Постановка проблеми
Останні події, що відбуваються на тери-

торії Україні, змушують пристосовуватися 
до нових умов здійснення правосуддя. У 
лютому 2022 року в Україні розпочалося 
масове військове вторгнення сусідньої дер-
жави, що стало поштовхом для визначен-
ня нових моделей правового регулювання 
окремих сфер суспільних відносин. 
Зважаючи на введений Указом Прези-

дента воєнний стан на всій території Украї-
ни, було внесено зміни до нормативно-пра-
вового забезпечення здійснення правосуд-
дя в Україні. Адже здійснення безперервно-
го і належного правосуддя у форсмажорних 
умовах потребує певних законодавчих змін 
і доповнень, передусім процесуального ха-
рактеру. У зв’язку з цим, органам держав-
ної влади необхідно було знаходити баланс 
між забезпеченням можливості реалізації 
конституційного права громадян на доступ 
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до правосуддя в умовах військових дій на 
території України, а також створенням на-
лежних умов задля запобігання загрозам 
життю та здоров’ю всіх учасників судового 
процесу. 

Метою дослідження виступає вияв-
лення новітніх нормативно-правових змін, 
спричинених введенням воєнного стану в 
Україні, що відбулися у сфері здійснення 
правосуддя, а також визначення шляхів 
удосконалення чинної системи здійснення 
правосуддя в умовах сучасних воєнних за-
гроз.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій підтверджує актуальність обраної 
тематики через значну кількість наукових 
доробок. Серед основних наукових публі-
кацій слід виділити праці: Завидняк А.В. 
“Доступ до адміністративного правосуддя в 
умовах воєнного стану” [1], Тулич І.Ю. “Ко-
мунікація із судом в умовах воєнного стану” 
[2], Шелевер Н. “Особливості забезпечення 
конституційного права на справедливий 
суд під час війни” [3], Лапкін А. В. “Функ-
ціонування судів та прокуратури в умовах 
російсько-української війни” [4], Кравець 
М.О. “Конституційні засади функціонуван-
ня судочинства за умов дії воєнного стану” 
[5]. 

Виклад основного матеріалу дослі-
дження

24.02.2022 року Указом Президента 
України № 64/2022 був введений воєнний 
стан на всій території України через зброй-
ну агресію та вторгнення російської феде-
рації [5]. Зважаючи на це, слід, по-перше, 
зазначити норму статей 55 та 64 Конститу-
ції України, у яких зазначено, що кожному 
гарантується право на судовий захист, що 
не може бути обмеженим навіть в умовах 
воєнного стану [7]. 
Відповідно до ст. 26 Закону України 

“Про правовий режим воєнного стану” ще 
у 2015 році було визначено особливості 
здійснення судочинства в умовах воєнного 
стану, відповідно до якої “Правосуддя на 
території, на якій введено воєнний стан, 
здійснюється лише судами. На цій терито-

рії діють суди, створені відповідно до Кон-
ституції України. Скорочення чи приско-
рення будь-яких форм судочинства заборо-
няється. У разі неможливості здійснювати 
правосуддя судами, які діють на території, 
на якій введено воєнний стан, законами 
України може бути змінена територіальна 
підсудність судових справ, що розгляда-
ються в цих судах, або в установленому за-
коном порядку змінено місцезнаходження 
судів. Створення надзвичайних та особли-
вих судів не допускається” [8].
Профільний закон у сфері правосуд-

дя - Закон України “Про судоустрій і ста-
тус суддів”, подібним чином визначає осо-
бливості здійснення правосуддя в умовах 
воєнного стану. Зокрема, ч. 7 ст. 147 про-
фільного закону визначено, що “у разі не-
можливості здійснення правосуддя судом з 
об’єктивних причин під час воєнного або 
надзвичайного стану, у зв’язку зі стихійним 
лихом, військовими діями, заходами щодо 
боротьби з тероризмом або іншими надзви-
чайними обставинами може бути змінено 
територіальну підсудність судових справ, 
що розглядаються в такому суді, за рі-
шенням Вищої ради правосуддя, що ухва-
люється за поданням Голови Верховного 
Суду, шляхом її передачі до суду, який най-
більш територіально наближений до суду, 
який не може здійснювати правосуддя, або 
іншого визначеного суду. У разі неможли-
вості здійснення Вищою радою правосуддя 
такого повноваження воно здійснюється за 
розпорядженням Голови Верховного Суду. 
Відповідне рішення є також підставою для 
передачі всіх справ, які перебували на роз-
гляді суду, територіальна підсудність якого 
змінюється” [9].
За відкритою інформацією Державної 

судової адміністрації України станом на 
серпень поточного року не здійснює право-
суддя майже сотня апеляційних та місце-
вих судів (близько 14% від загальної кіль-
кості судів в Україні). Пошкодженими чи 
повністю зруйнованими є 75 судів (близь-
ко 9 %) від загальної кількості приміщень 
судів (станом на 1 січня поточного року їх 
було 777). Слід відмітити, що на тимчасово 
окупованих територіях усе ще розташовані 
72 суди (11 %), не беручи до уваги 84 суди, 



79

Ïàòåë³íà À.À. - Îñîáëèâîñò³ çä³éñíåííÿ ïðàâîñóääÿ  â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó...

що знаходилися під окупацією російської 
федерації до повномасштабного вторгнен-
ня [10].
Беручи до уваги норму Закону Украї-

ни “Про судоустрій і статус суддів” [9], що 
дозволяє згідно з розпорядженням Голо-
ви Верховного Суду України (далі Голови 
ВРУ) змінювати підсудність з 24 лютого за 
такими розпорядчими актами, було змінено 
територіальну підсудність 133 судів. Проте 
слід відмітити, що після звільнення тимча-
сово окупованих територій та враховуючи 
технічну та організаційну можливість для 
здійснення правосуддя, було відновлено 
територіальну підсудність судових справ у 
37 судах. Зокрема, це суди Житомирської, 
Чернігівської, Київської та Сумської облас-
тей. Тому станом на 1 серпня поточного 
року, враховуючи технічну та організацій-
ну неможливість окремих судів здійсню-
вати правосуддя під дії правового режиму 
воєнного стану, розпорядженням Голови 
ВРУ змінено підсудність 96 судів [10]. 
Також слід звернути увагу на те, що з по-

чатку активних воєнних дій у березні 2022 
року Радою суддів України було опубліко-
вано близько 11 рекомендацій щодо робо-
ти судів в умовах воєнного стану. Аналізу-
ючи такі рекомендації, необхідно виділити 
основні положення, а саме: суд, виходячи 
з поточної ситуації у відповідному регіоні, 
визначає самостійно особливості роботи 
суду, і таке рішення можливо ухвалювати 
зборами суддів, включно з використанням 
дистанційних засобів зв’язку; щоденно зби-
рати актуальну інформацію щодо місцезна-
ходження суддів та працівників апарату, з 
обов’язковою передачею інформації ДАС 
України; усіх доступних працівників пере-
вести по можливості на дистанційну форму 
роботи; по можливості відкладати розгляд 
справ (за винятком невідкладних судових 
розглядів), таким чином, зосередитись, у 
першу чергу, на проведенні невідкладних 
судових заходів (взяття чи продовження 
строків тримання під вартою); звернено 
увагу судів на необхідність брати на себе 
відповідальність, напрацьовувати відпо-
відну судову практику, виходячи з реалій 
воєнного часу та необхідності дотримання 
загальних засад кримінального проваджен-

ня [11]. Також необхідно зауважити, що в 
серпні поточного року відбулося засідання 
Ради суддів України, на якому було при-
йнято рішення вважати актуальними за-
значені вище рекомендації для діяльності 
судів в умовах воєнного стану. 
На початку березня 2022 року Верхо-

вним Судом України було підготовлено 
лист «Щодо окремих питань здій снення 
кримінального провадження в умовах во-
єнного стану». Серед ключових положень 
цього Листа слід виділити: “усі клопотан-
ня, які надходять на розгляд слідчих суд-
дів, мають розглядатись у межах строків, 
встановлених Кримінально-процесуаль-
ним кодексом України (далі - КПК), однак 
за можливості невідкладно; у разі немож-
ливості у визначений КПК України строк 
суддею (колегією суддів) розглянути кло-
потання про обрання або продовження за-
побіжного заходу у вигляді тримання під 
вартою його може бути передано на роз-
гляд іншого судді, визначеного в порядку, 
встановленому ч. 3 ст. 35 КПК України, або 
розглянуто головою, а за його відсутності 
— іншим суддею зі складу колегії суддів, 
якщо справа розглядається колегіально; 
якщо учасник кримінального провадження 
не може брати участь у засіданні в режимі 
відеоконференцзв’язку за допомогою тех-
нічних засобів, визначених КПК України, 
як виняток, можна допускати участь такого 
учасника в режимі відеоконференцзв’язку 
за допомогою інших засобів; як виняток, 
можна допускати розгляд клопотань щодо 
запобіжних заходів без участі підозрювано-
го з належною мотивацією такої процедури 
розгляду” [12]
Таким чином, у період дії воєнного ста-

ну необхідність проведення дистанційного 
судового засідання набула своєї актуальнос-
ті. І вже 14 квітня 2022 року було прийнято 
Закон України “Про внесення змін до Кри-
мінального процесуального кодексу Украї-
ни щодо удосконалення порядку здійснен-
ня кримінального провадження в умовах 
воєнного стану”. Цим законодавчим актом 
було внесено зміни до ч. 2 ст. 336 КПК, що 
визначає організаційно-правові можливос-
ті для проведення дистанційного судового 
засідання. Так, проведення дистанційно-
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го судового провадження з використання 
відеозв’язку, на період дії воєнного стану 
тепер віднесено тільки на розсуд суду. У 
зв’язку з чим, думка обвинуваченого щодо 
розгляду судової справи в дистанційному 
режимі не має вирішального значення, як 
це було раніше [13]. 
Варто згадати, що підвалини для запро-

вадження дистанційної форми судочинства 
виникли ще в період розповсюдження сві-
тової пандемії Covid-19 у 2020 році. Зокре-
ма, парламентом України було прийнято 
два основних закони, що мали на меті ви-
рішити питання дистанційного правосуд-
дя: Закон України від 30.03.2020 №540-IX, 
яким внесено зміни до деяких законодав-
чих актів, спрямованих на забезпечення 
додаткових соціальних та економічних 
гарантій у зв’язку з поширенням корона-
вірусної хвороби COVID-19 [14]; Закон 
України від 13.04.2020 №558-IX, яким вне-
сено зміни до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України щодо особливостей 
судового контролю за дотриманням прав, 
свобод та інтересів осіб у кримінальному 
провадженні та розгляду окремих питань 
під час судового провадження на період ка-
рантину [15].
Незважаючи на нормативно-правове 

забезпечення можливості існування дис-
танційної форми здійснення правосуддя, 
з 2019 року гальмується процес повноцін-
ного запуску Єдиної судової інформаційно-
телекомунікаційної системи, що має стати 
успішним інструментом для здійснення 
дистанційного правосуддя. Таке відтермі-
нування запуску вже стало наслідком того, 
що переважна більшість судів так і залиша-
ється не під’єднаною до складової цієї сис-
теми - “Електронний суд”, що, у свою чер-
гу, уповільнює застосування повною мірою 
можливостей та ресурсів цієї підсистеми. А 
така підсистема “Електроний суд” - надає 
широкий спектр можливостей для учас-
ників справи як подавати документи, так і 
знайомитись з наявними у матеріалах спра-
ви, отримувати інформацію про хід розгля-
ду справи тощо [16].
Слід зауважити, що дистанційне право-

суддя в умовах надзвичайного чи воєнного 
стану не має обмежуватися тільки питан-

ням запровадження повноцінної роботи 
Єдиної судової інформаційно-телекому-
нікаційної системи з усіма її модулями та 
підсистемами (а їх вісім). Адже, аналізуючи 
процесуальне законодавство, можливо ді-
йти висновку, що ним не передбачено мож-
ливості для часткового функціонування та-
кої системи, хоча насправді таку прогалину 
можливо вирішити шляхом внесення від-
повідних змін до процесуального законо-
давства. 

Висновки
Отже, можливо підсумувати, що пра-

восуддя в умовах дії правового режиму 
воєнного стану стикнулося з суттєвими 
проблемами починаючи від неможливос-
ті здійснення такої діяльності, у зв’язку з 
тимчасовою окупацією, руйнацією чи по-
вним знищенням приміщень судів до не-
можливості здійснення належного право-
суддя, у зв’язку з неможливістю технічно 
під’єднатися до підсистеми “Електронний 
суд” чи відсутністю відповідповідних за-
собів для проведення судового засідання 
шляхом відеоконференції. Проте, більша 
частина судів все ж таки змогла пристосу-
ватися до сучасних складних умов, про що 
свідчать дані Державної судової адміністра-
ції України. До того ж, позитивними аспек-
тами виступають підтверджувальні факто-
ри повноцінного та швидкого запуску судів, 
що перебували під тимчасовою окупацією. 
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FEATURES OF ADMINISTRATION 
OF JUSTICE UNDER THE CONDITIONS 

OF MARITAL STATE IN UKRAINE: 
REGULATORY AND LEGAL ASPECT
The article analyzes the normative and legal 

aspects of the peculiarities of the administration of 
justice in the conditions of martial law in Ukraine. 
It is determined that due to the introduction on 
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February 24, 2022 on the entire territory of Ukraine 
by the Decree of the President of Ukraine of the legal 
regime of martial law, changes were made to the 
regulatory and legal support for the administration 
of justice in Ukraine. After all, the implementation 
of continuous and proper justice in force majeure 
conditions requires certain legislative changes and 
additions, primarily of a procedural nature.

It is argued that the state authorities needed to 
fi nd a balance between ensuring the possibility of 
realizing the constitutional right of citizens to access 
justice in the conditions of military operations on the 
territory of Ukraine, as well as creating appropriate 
conditions to prevent threats to life and health of 
all participants in the legal process. It has been 
found that the process of fully launching the Unifi ed 
Judicial Information and Telecommunication System 
with all its modules and subsystems is currently 
stalled in Ukraine. However, the «Electronic Court» 
subsystem itself is available for connection by the 
courts of Ukraine

It was concluded that justice in the conditions 
of the legal regime of martial law faced signifi cant 
problems ranging from the impossibility of 
carrying out such activities, due to the temporary 
occupation, destruction or complete destruction of 
court premises, to the impossibility of carrying out 
proper justice, due to the impossibility to technically 
connect to the «Electronic court» subsystem or the 
lack of appropriate means for holding a court 
session by video conference. However, the majority 
of courts were still able to adapt to modern complex 
conditions, as evidenced by the data of the State 
Judicial Administration of Ukraine. In addition, 
the positive aspects are the confi rming factors of the 
full and quick launch of the courts that were under 
temporary occupation.

Key words: justice, court, martial law, remote 
work, Electronic court.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÃÀÐÀÍÒÓÂÀÍÍß ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ 
ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ

У статті визначаються особливості за-
безпечення інформаційної безпеки України в 
умовах воєнного стану, введеного Указом Пре-
зидента України 24 лютого 2022 року.
З’ясовано, що інформаційна пропаганда 

має своє поширення не лише на інформацій-
ному та медійному просторі самої російської 
федерації, а досить часто виходить за межі 
кордонів росії і сягає інших континентів та 
держав. На тимчасово окупованих територіях 
активно проводиться політика інформацій-
ного залякування населення, що залишаються 
на непідконтрольних українському народові 
територіях. Населення України залишається 
фактичним заручником російської пропаган-
ди, не маючи доступу до правдивої інформації 
щодо актуального стану подій, які насправді 
відбуваються в Україні. Цілком зрозуміло, що 
у 2022 році Україна має вести війну, у тому 
числі й на інформаційному фронті, шляхом 
гарантування інформаційної безпеки.
Визначено, що нормативно-правове га-

рантування інформаційної безпеки в України 
містить значну кількість нормативних та 
підзаконних нормативно-правових актів. Осо-
бливої уваги заслуговує прийнята в кінці 2021 
року Стратегія інформаційної безпеки. 
Зроблено висновки, що, на жаль, у сучас-

них умовах залишається значний відсоток під-
невільних громадян України, що залишаються 
на тимчасово окупованих територіях, які під-
тримують нову окупаційну владу, всіма мож-
ливими способами допомогти ворогу в тому 
числі з використанням інтернет-ресурсів. 
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Доведено, що рівень інформаційної безпеки та 
захищеності нашої держави в умовах воєнного 
стану є достатньо високим, щоб протидіяти 
зовнішньому ворогу. Це підтверджується по-
стійними невдалими спробами російської фе-
дерації розповсюджувати на території Укра-
їни недостовірну та фейкову інформацію, а 
також швидким реагуванням компетентних 
органів та запобігання викиду такої інформа-
ції в публічний простір. 
Ключові слова: інформація, безпека, воєн-

ний стан, пропаганда, інтернет-ресурси

Постановка проблеми
Уже більш ніж вісім років Україна пере-

буває в заручниках військової агресії сусід-
ньої держави, що хоче підірвати суверенітет 
та незалежність нашої країни. З 2014 року 
така військова агресія переросла в повно-
масштабне вторгнення російської федерації 
на територію України в лютому 2022 року. 
Одним із засобів, яким користується сусідня 
держава задля досягнення своїх цілей, ви-
ступає інформаційна пропаганда, що з 2014 
по 2022 рік суттєво видозмінилася.
Така інформаційна пропаганда має своє 

поширення не лише на інформаційному та 
медійному просторі самої російської федера-
ції, а досить часто виходить за межі кордонів 
росії і сягає інших континентів та держав. 
На тимчасово окупованих територіях актив-
но проводиться політика інформаційного 
залякування населення, що залишаються на 
непідконтрольних українському народові 
територіях. Населення України залишаєть-
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ся фактичним заручником російської про-
паганди, не маючи доступу до правдивої ін-
формації щодо актуального стану подій, які 
насправді відбуваються в Україні. Цілком 
зрозуміло, що у 2022 році Україна має вес-
ти війну, у тому числі й на інформаційному 
фронті, шляхом гарантування інформацій-
ної безпеки.

Метою дослідження виступає здійснен-
ня комплексного огляду сучасного стану га-
рантування інформаційної безпеки в умовах 
введенного 24 лютого 202 року воєнного 
стану, а також визначення перспективних 
напрямів щодо підвищення рівня такої без-
пеки в Україні. 

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій підтверджує актуальність обраної тема-
тики, а також зацікавленість з боку наукової 
спільноти. Серед основних публікацій мож-
ливо виділити працю Гбур З.В. “Основи ін-
формаційної безпеки держави в умовах ві-
йни” [1], Мезепи С.О. “Інформаційна безпе-
ка в умовах війни” [2], Гаврильців М.Т. “Ін-
формаційна безпека держави у системі на-
ціональної безпеки України”[3], Цимбалюк 
В. С. “Правове регулювання інформацій ної  
безпеки в Украї ні” [4], Ільницької У. «Інфор-
маційна безпека України: сучасні виклики, 
загрози та механізми протидії негативним 
інформаційно-психологічним впливам» [5] 
та інші. 

Виклад основного матеріалу
Конституцією Украї ни в ст. 17 зазначе-

но, що захист суверенітету та територіальної  
цілісності Украї ни, гарантування ї ї  
економічної  та інформацій ної  безпеки є 
най важливішими функціями держави, спра-
вою всього Украї нського народу [6]. 
Як відомо, 24 лютого 2022 року по всій 

території України було введено правовий 
режим воєнного стану, що був продовжений 
вже декілька разів.
Сьогодні в умовах росій сько-украї нської  

вій ни інформацій ний  продукт, що поши-
рюється засобами масової  інформації , стає 
психолого-технічним засобом впливу на 
свідомість суспільства чи окремих й ого 
груп. Більшість населення довіряє соціаль-

ним мережам та засобам масової інформа-
ції (далі - ЗМІ) і може робити помилкові 
висновки й ухвалювати рішення, нав’язані 
з певною метою, а іноді навіть підштовхну-
ти до кримінального правовопорушення. 
Загальновідомо, що пропаганда та поши-
рення недостовірної  інформації  є загрозою 
національній  безпеці, тому вкрай  важливо 
провести дослідження для боротьби з таки-
ми проявами.
Інформацій на складова росій сько-

украї нської  вій ни поставила на порядок 
денний  посилення захисту національного 
інформацій ного продукту, у тому числі за-
провадження адміністративних обмежень 
транслювання на украї нській  території  про-
грам іноземних теле- і радіоканалів та по-
ширення іншої  масмедій ної  продукції , яка 
дестабілізує суспільну ситуацію в Украї ні і 
формує загрози національній  безпеці.
Слід відмітити, що зміст інформацій ної  

безпеки розкривається в Доктри-
ні інформацій ної  безпеки Украї ни, зо-
крема, як невід’ємна складова кожної  зі 
сфер національної  безпеки і як важлива 
самостій на сфера забезпечення національної  
безпеки [7]. Інформацій на безпека є склад-
ним, системним, багаторівневим явищем, 
на стан і перспективи розвитку якого ма-
ють безпосередній  вплив зовнішні та вну-
трішні чинники, най важливішими з яких 
є: політична обстановка у світі; наявність 
потенцій них зовнішніх і внутрішніх загроз; 
стан і рівень інформацій но-комунікацій ного 
розвитку краї ни; внутрішньополітична об-
становка в державі.
Інформацій на безпека спрямова-

на на забезпечення стану захищенос-
ті інформацій ного простору, передбачає 
здій снення превентивних і захисних захо-
дів в інформацій ному середовищі людини, 
суспільства та держави. На підставі низ-
ки законів, зокрема Конституції  Украї ни 
[6], Законів Украї ни: “Про національну 
безпеку Украї ни” [8], “Про Концепцію 
Національної  програми інформатизації ” 
[9], “Про оборону Украї ни” [10] тощо, од-
нозначно інформацій на безпека визнаєть-
ся одним із напрямів державної  політики 
у сфері національної  безпеки і оборони, 
невід’ємною частиною політичного, еконо-
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мічного, оборонного та інших складників 
національної  безпеки.
Також останніми роками Украї на зро-

била важливі кроки щодо регулювання 
інформацій ної  безпеки на нормативно-
правовому рівні. Так, 28 грудня 2021 року 
було затверджено Стратегію інформацій ної  
безпеки, головною метою прий няття якої  
є посилення спроможностей  щодо забез-
печення інформацій ної  безпеки держа-
ви, ї ї  інформацій ного простору, підтрим-
ки інформацій ними засобами та заходами 
соціальної  та політичної  стабільності, обо-
рони держави, захисту державного сувере-
нітету, територіальної  цілісності Украї ни, 
демократичного конституцій ного ладу, за-
безпечення прав та свобод кожного грома-
дянина. Слід зазначити, що саме цією Стра-
тегією було вперше на законодавчому рівні 
визначено дефініції інформаційної безпеки 
України, під якою розуміється “складова 
частина національної безпеки України, стан 
захищеності державного суверенітету, тери-
торіальної цілісності, демократичного кон-
ституційного ладу, інших життєво важливих 
інтересів людини, суспільства і держави, за 
якого належним чином забезпечуються 
конституційні права і свободи людини на 
збирання, зберігання, використання та по-
ширення інформації, доступ до достовірної 
та об’єктивної інформації, існує ефективна 
система захисту і протидії нанесенню шкоди 
через поширення негативних інформацій-
них впливів, у тому числі скоординоване по-
ширення недостовірної інформації, деструк-
тивної пропаганди, інших інформаційних 
операцій, несанкціоноване розповсюджен-
ня, використання й порушення цілісності 
інформації з обмеженим доступом” [11]. 
Слід зауважити, що в липні 2016 р. у 

Варшаві на черговій  сесії  НАТО кіберп-
ростір віднесено до переліку сфер веден-
ня вій ськових дій . На сесії  були прий няті 
«Зобов’язання щодо забезпечення кіберобо-
рони», що передбачають фінансування про-
фільних програм, розвиток взаємодії  між 
національними структурами, активізацію 
обміну даними про кіберзагрози, підвищен-
ня кваліфікації  працівників національних 
структур у сфері кібербезпеки, відпрацю-
вання питань кібероборони в процесі захо-

дів оперативної  та бой ової  підготовки [4, с. 
25]. Таким чином, світова спільнота визнає 
інформаційний фронт важливим компонен-
том у протидії зовнішньому ворогу. 
З перших днів війни Україна прово-

дить активну політику у сфері підвищення 
рівня інформованості та захищеності від 
пропагандистських новин, що знаходять-
ся в публічному просторі. Так, враховуючи 
пряму військову агресію з боку російської 
федерації, активне поширення державою-
агресором дезінформації, викривлення 
відомостей, а також виправдовування або 
заперечення збройної агресії російської 
федерації проти України, з метою доне-
сення правди про війну, забезпечення 
єдиної інформаційної політики в період 
дії в Україні правового режиму воєнно-
го стану, запровадженого Указом Прези-
дента України від 24 лютого 2022 року № 
64/2022, затвердженого Законом України 
від 24 лютого 2022 року № 2102–IX, вра-
ховуючи вимоги Закону України «Про 
правовий режим воєнного стану», Рада 
національної безпеки і оборони України 
на період дії воєнного стану ще в березні 
2022 року вирішила, “що в умовах воєнно-
го стану реалізація єдиної інформаційної 
політики є пріоритетним питанням наці-
ональної безпеки, забезпечення якої реа-
лізується шляхом об’єднання всіх загаль-
нонаціональних телеканалів, програмне 
наповнення яких складається переважно з 
інформаційних та/або інформаційно-аналі-
тичних передач на єдиній інформаційній 
платформі стратегічної комунікації – ціло-
добовому інформаційному марафоні “Єди-
ні новини #UАразом” [12].
Такий інформаційний марафон дав 

змогу з перших днів війни отримувати до-
стовірну та правдиву інформацію щодо ак-
туальних новин з ведення наступальної вій-
ськової агресії сусідньої держави та опору 
Збройних сил України.
Проте, основною проблемою, з якою 

стикається сучасний інформаційний фронт 
України, залишається російська пропаганда 
на тимчасово окупованих територіях, на-
селення якого фактично позбавлене мож-
ливості отримувати достовірну та правдиву 
інформацію.
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Яскравим прикладом інформацій но-
психологічного впливу на свідомість дітей  
в умовах протистояння між Украї ною 
та Росією є друкована продукція. В оку-
пованому Луганську було представлено 
новий  ілюстрований  дитячий  пізнавально-
розважальний  журнал “Вежливые человеч-
ки”. Продукція розрахована на дошкільнят 
та дітей  молодшого шкільного віку. Голо-
вними героями оповіді є герої чні дітлахи 
в образах так званих “бій ців Малоросії ”, а 
в негативних героях цієї  оповіді не склад-
но упізнати Президента Украї ни, Прем’єр-
міністра та Секретаря РНБО. Таке пере-
кручування фактів, паплюження та зневага 
до перших осіб держави формує в дитячій  
свідомості викривлену картину сприй няття 
сьогодення, змінює ї х цінності та життєві 
орієнтири і навряд чи зможе виховати з них 
гідну особистість з високим рівнем правосві-
домості та громадянською позицією [13].
Можливо цілковито погодитися з позиці-

єю Ільницької У., яка зауважує, що увага до 
проблем гарантування інформацій ної  без-
пеки Украї ни зумовлена антиукраї нськими 
впливами, які пропагують ідеї  сепаратизму, 
насильства, національної  ворожнечі і є спро-
бами руй нування національної  ідентичності 
Украї ни, знищення міжнаціональної  зла-
годи, посягання на конституцій ний  лад 
Украї ни, територіальну цілісність держави. 
Проблема гарантування інформацій ної  без-
пеки Украї ни актуалізується в умовах вій ни 
на Сході, коли з боку Росій ської  Федерації  
відбувається інформацій на експансія, 
упереджене та тенденцій не висвітлення 
фактів та явищ, а технології  росій ських 
інформацій но-психологічних операцій  
спрямовані на забезпечення домінуван-
ня в украї нському (а також у глобальному) 
інформацій ному просторі та на утримання 
медій ної  переваги. Через росій ські про-
пагандистські інформацій но-психологічні 
кампанії , акції , медіазаходи відбувається 
вплив не лише на суспільну свідомість гро-
мадян Украї ни, а й  на світову громадськість 
[5, c. 29]. 
Неможливо не відмітити активну діяль-

ність органів державної влади та місцевого 
самоврядування, ЗМІ, громадських органі-
зацій, волонтерських організацій та міжна-

родної спільноти у забезпеченні необхідно-
го рівня захищеності від різноманітних ро-
сійських кібератак та масової пропаганди. 
Зокрема, в мережі Інтернет можливо зна-
йти правила інформаційної гігієни в період 
воєнного стану, правила поведінки в соці-
альних мережах. Крім того, компетентними 
державними органами здійснюється постій-
ний моніторинг усіх соціальних мереж, за-
собів обміну та висвітлення інформації щодо 
спростування недостовірної інформації, ви-
значення фейкової інформації, виявлення 
осіб, що розповсюджують неправдиву ін-
формацію. 
Проте, на жаль, у сучасних умовах за-

лишається значний відсоток підневільних 
громадян України, що залишаються на тим-
часово окупованих територіях, які підтри-
мують нову окупаційну владу, усіма можли-
вими способами допомогти ворогу, у тому 
числі з використанням інтернет-ресурсів. 

Висновки
Підсумовуючи викладене вище, можли-

во констатувати, що рівень інформаційної 
безпеки та захищеності нашої держави в 
умовах воєнного стану є достатньо висо-
ким, щоб протидіяти зовнішньому ворогу. 
Це підтверджується постійними невдалими 
спробами російської федерації розповсю-
джувати на території України недостовірну 
та фейкову інформацію, а також швидким 
реагуванням компетентних органів та запо-
бігання викиду такої інформації в публічний 
простір. 
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FEATURES OF PROVIDING 
INFORMATION SECURITY IN UKRAINE 
UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL 

STATE
The article defi nes the peculiarities of ensuring 

information security of Ukraine in the conditions of 
martial law introduced by the Decree of the President 
of Ukraine on February 24, 2022.

It has been found that information propaganda 
has spread not only in the information and media 
space of the Russian Federation itself, but quite often 

goes beyond the borders of Russia and reaches other 
continents and countries. In the temporarily occupied 
territories, a policy of informational intimidation of 
the population remaining in the territories not under 
the control of the Ukrainian people is actively pursued. 
The population of Ukraine remains a de facto 
hostage of Russian propaganda without access to true 
information about the current state of events that are 
actually happening in Ukraine. It is quite clear that 
in 2022, Ukraine must wage war, including on the 
information front, by ensuring information security.

It was determined that the regulatory and legal 
provision of information security in Ukraine contains 
a signifi cant number of regulatory and sub-legal 
regulatory acts. The Information Security Strategy 
adopted at the end of 2021 deserves special attention.

It was concluded that, unfortunately, in today’s 
conditions, there remains a signifi cant percentage 
of enslaved citizens of Ukraine, who remain in 
temporarily occupied territories, who support the 
new occupying power, help the enemy in all possible 
ways, including using Internet resources. It has been 
proven that the level of information security and 
security of our state in the conditions of martial law 
is high enough to counter an external enemy. This 
is confi rmed by the constant unsuccessful attempts of 
the Russian Federation to spread unreliable and fake 
information on the territory of Ukraine, as well as the 
quick response of the competent authorities and the 
prevention of the release of such information into the 
public space.

Keywords: information, security, martial law, 
propaganda, Internet resources
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ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÏÈÒÀÍÍß ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß ÇÍÀÍÜ 
ÏÑÈÕÎËÎÃ²¯ Ä²ÇÍÀÂÀ×ÅÌ ÏÐÈ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍ² 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÑÒÓÏÊ²Â

У статті на ретроспективному рівні роз-
глянуто генезис виникнення інституту дізна-
ння у чинному національному кримінальному 
процесуальному законодавстві, законодавче 
та відомче правове регулювання проведення 
досудового розслідування кримінальних про-
ступків, службових і процесуальних повнова-
жень дізнавача та керівника органу дізнання 
в процесі чого встановлено окремі невідповід-
ності, розбіжності та прогалини. Проаналі-
зовано стан дослідження піднятих у статті 
проблемних питань, результати наявної дис-
кусії, наукові позиції окремих науковців і пред-
ставників наукових шкіл, за результатами 
чого автором напрацьовано власну наукову 
позицію по окремим напрямам. На підставі 
вказаного досліджено кореляційні зв’язки про-
цесуальних функцій зі шляхами придбання, 
напрацювання, накопичення, удосконален-
ня і використання дізнавачем психологічних 
знань при досудовому розслідуванні криміналь-
них проступків, головні та доцільні напрями в 
такій службовій діяльності. Встановлено, що 
діяльність дізнавача, як і слідчого, відбуваєть-
ся за чітко регламентованими в законодав-
чому порядку алгоритмами дій, має владний 
характер, здійснюється в обмежених умовах і 
з дотриманням «розумних строків» проведен-
ня досудового розслідування та в напружених 
і стресових умовах. При цьому, складність 
виконання завдань дізнання значно підси-
люється при роботі в умовах воєнного стану. 
Констатовано, що дізнавач, у порівнянні зі 
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слідчим, наділений більш широким колом про-
цесуальних засобів пізнання події та обставин 
кримінального правопорушення. Аргументо-
вано, що застосування психологічних основ та 
знань у діяльності дізнавача споріднені із досу-
довим розслідуванням злочинів, що проводить 
слідчий, який також їх використовує у своїй 
діяльності, але, на відміну від процесу досудо-
вого розслідування кримінальних проступків, 
має більше практичного досвіду. За резуль-
татами дослідження автором напрацьовані 
пропозиції і рекомендації щодо законодавчого 
усунення певних прогалин щодо правового за-
безпечення діяльності дізнавача і керівника 
органу дізнання.
Ключові слова: дізнавач, кримінальний 

проступок, керівник, психологія, знання, до-
слідження, дізнання, слідчий, дискусія, вико-
ристання, досудове розслідування. 

Постановка проблеми
Запровадження в досудове розсліду-

вання кримінальних проступків пов’язано 
з введенням у 2012 році в чинний КПК 
України такого терміна, як кримінальне 
правопорушення, яке, у свою чергу, поді-
ляється на злочин і кримінальний просту-
пок, з метою використання у теоретичних 
і загальних основах кримінального пра-
ва та процесу та в практичній діяльнос-
ті правоохоронних органів. Але тільки в 
2020 році в цьому кодексі було закріплено 
основи розслідування саме кримінальних 
проступків та введено посади дізнавача і 
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начальника органу дізнання. Заміна сло-
восполучення «боротьба зі злочинністю» 
на «протидію злочинності» призвела до 
іншого усвідомлення такого процесу з 
боку правоохоронних та інших органів 
державної влади, перед якими постає таке 
завдання. Досудове розслідування взагалі 
складає досить складний процес людської 
діяльності із застосування теорії та прак-
тики поряд з накопиченням і реалізацією 
знань кримінального процесуального та 
іншого законодавства, також і викорис-
тання знань криміналістики і псхології, 
якими має володіти як слідчий, так і ді-
знавач та керівник органу дізнання. Якщо 
використання знань психології слідчим 
на досудовому слідстві в минулі роки було 
проведено багато наукових і прикладних 
досліджень, то стосовно цього ж питання 
відносно й окремо дізнавачем, майже не 
проводилось, що вимагає свого наукового 
вивчення та дослідження, що й є метою 
нашого дослідження.

 
Аналіз останніх досліджень 

і публікацій
Застосування знань психології в попе-

редньому слідстві (за КПК України 1960 
р.) і при досудовому слідстві слідчим (за 
КПК України 2012 р.) досліджували такі 
зарубіжні й інші вчені, як: С.А. Альперт,-
О.В. Андрушко, О.М. Бандурка, В.І. Гала-
ган, І.В. Гловюк, С.П. Бочарова, Ю.М. Гро-
шевий, Л.М. Дорофеєва, В.С. Зеленецький, 
В.Є. Землянська, О.В. Капліна, В.О. Ко-
новалова, М.В. Костицький, О.М. Ларін, 
Л.М. Лобойко, В.Т. Нор, В.А. Маляренко, 
В.Я. Марчак, В.О. Навроцький, М.А. По-
горецький, С.М. Смоков, В.М. Тертишник, 
Л.Д. Удалова О.В. Цильмак, І.В. Чуріко-
ва, В.Ю. Шепітько, О.Г. Шило, М.Є. Шу-
мило, П. Экман. О.О. Юхно, М.О. Юхно, 
Ю.М. Янович та інші вчені. Невелика час-
тина науковців фрагментарно досліджува-
ла питання діяльності дізнавача за КПК 
України в більшості своїй за КПК Укра-
їни 1960 року та 2012 року на рівні дис-
ертаційних і монографічних досліджень і, 
зокрема, використання ними психологіч-
них знань у службовій і процесуальній ді-
яльності, серед них : І.В. Гловюк «Судова 

діяльність у досудових стадіях криміналь-
ного процесу: теорія і практика» (2010 р.), 
І.В. Гловюк «Кримінально-процесуальні 
функції : теорія, методологія та практика 
реалізаціїї на основі положень кримінально 
процесуального кодексу України 2012 року 
(монографія 2015 р.), А. Ю. Гнатюк «Функ-
ціональна структура кримінальної проце-
суальної діяльності прокурора у досудово-
му провадженні» (2019 р.), М.С. Цуцкірі-
дзе «Кримінальна процесуальна діяльність 
слідчого: теорія та практика (монографія 
2020 р.) та ін. У той же час, дослідження 
щодо цього напряму вони здійснювали 
лише фрагментарно, але й то в основному 
тільки в сукупності з діяльністю слідчого, 
не виокремлюючи особливості повнова-
жень та необхідність володіння обсягу пси-
хологічними знаннями дізнавачем і керів-
ником органу дізнання як таких. Тому на 
підставі викладеного вважаємо, що цей на-
прям заслуговує на окрему увагу науковців 
та доцільність проведення наукових дослі-
джень як правниками, так і психологами, 
управлінцями та представниками інших 
галузей знань. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є визначення проблемних 

питань щодо використання знань психо-
логії дізнавачем при досудовому розслі-
дуванні кримінальних проступків, а осно-
вними завданнями є визначення правових і 
процесуальних основ діяльності дізнавача, 
кореляція його діяльності зі слідчим і вста-
новлення підстав та шляхів використання 
цих знань у досудовому розслідуванні кри-
мінальних проступків такою категорією по-
садових осіб.

Наукова новизна дослідження
Удосконалено підходи щодо дослідження 

кореляційних зв’язів між процесуальною 
діяльністю дізнавача і слідчого та встанов-
лено алгоритм і доцільність дій дізнавача 
із використання теорії та практики щодо 
знань психології при розслідуванні кримі-
нальних проступків. Удосконалено подаль-
ший науковий розвиток основ отримання і 
використання знань психолгії дізнавачем у 
службовій діяльності та подальші перспек-
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тиви їх реалізації при розслідуванні кримі-
нальних проступків.

Викладення основного матеріалу
Основними завданнями дізнавача, як 

і слідчого, відповідно до положень статті 
2 КПК України – є швидке, повне та не-
упереджене розлідування кримінальних 
проступків, а слідчого злочинів [1]. Від-
повідно до норми ч. 2 ст. 12 КК України 
кримінальнм проступком є передбачене 
кодексом діяння (дія чи бездіяльність), за 
вчинення якого передбачене основне по-
карання у виді штрафу в розмірі не більше 
трьох тисяч неоподаткованих мінімумів 
доходів громадян або інше покарання, не 
пов’язане з позбавленням волі [2]. Згідно з 
частиною 2 статті 298 КПК України досудо-
ве розслідування кримінальних проступків 
(дізнання) здійснюється згідно із загальни-
ми правилами досудового розслідування, 
передбаченими вказаним кодексом з ура-
хуванням положень глави 25 «Особливості 
досудового розслідування кримінальних 
проступків» чинного КПК України.
На дізнавача, відповідно до статті 300 

КПК України, покладено повноважен-
ня здійнювати всі слідчі (розшукові) дії та 
окремі негласні слідчі (розшукові) дії, що 
передбачені ст.ст. 264 та 268 цього кодексу 
[3].
У той же час повноваження дізнавача 

більш розширені, на відміну від слідчого, 
зокрема він може до початку досудового 
розсідування також: відбирати пояснення 
для з’ясування обставин вчинення кримі-
нального проступку, проводити медичне 
освідування, отримувати висновок спеціа-
ліста, що має відповідати вимогам до висно-
вку експерта, знімати показання технічних 
приладів і технічних засобів у проваджен-
нях щодо вчинення кримінальних про-
ступків, що мають функції фото- і кінозйом-
ки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйом-
ки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби 
вчинення кримінального проступку, речі і 
документи, що є безпосереднім предметом 
кримінального проступку, або які виявлені 
під час затримання особи, особистого огля-
ду або огляду речей, до внесення відомос-
тей про кримінальний проступок до Єди-

ного реєстру досудових розслідувань, на 
що не уповноважений слідчий.
Крім вказаного, низка детермінант ді-

яльності дізнавача суворо регламентуєть-
ся положеннями чинного КПК України, а 
також іншим законодавством, відомчими 
та іншими нормативно-правовими актами 
щодо його правового захисту, які гаранту-
ють його незалежність, матеріальне та соці-
альне забезпечення і передбачають також 
реалізацію на сучасному науковому і при-
кладному рівні психологічного забезпечен-
ня діяльності дізнавача. За визначенням 
психолога О.М. Леонтьєва, практична ді-
яльність не лише входить до предмету ви-
вчення психології тим особливим змістом, 
що виступає у формі внутрішніх психоло-
гічних процесів та станів суб`єкта, а й до 
самого процесу психічного відображення, у 
самий зміст цього процесу. Саме тому пси-
хологічне вивчення структурно-функціо-
нальних засад діяльності (у нашому випад-
ку дізнавача), її особистісних детермінант, 
опрацювання на цій основі практично 
орієнтовних рекомендацій, становить сут-
ність зазначеного психологічного забезпе-
чення [4, с. 5]. Психічний стан особи при 
відносинах, що пов’язані із кримінальним 
судочинством і правовою діяльністю, має 
свої індивідуальні особливості, які визнача-
ються застосуванням великої кількості різ-
номанітних соціальних та правових функ-
цій, зокрема кримінально процесуальних. 
Вказані чинники сприяли формуванню 
такої науки, як юридична психологія, що 
досліджує закономірності психіки люди-
ни і виявляються у сфері суспільних від-
носин, які регулюються правом [5, с. 5-6]. 
З метою ефективного виконання постав-
лених КПК України завдань (ст. 2 КПК 
України), дізнавачі повинні володіти пси-
хологічними знаннями та належно вико-
ристовувати при досудовому розслідуванні 
кримінальних проступків. 
За визначенням Р.І. Благути, О.І. Ге-

расиміва, Ю.В. Гуцуляка та інших, дізна-
вач повинен мати кваліфікацію юриста і 
професійний досвід. Вказане зумовлено 
особливістю, складністю і багатогранністю 
виконання повноважень при досудовому 
розслідуванні кримінальних проступків. 
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Вказане випливає із негативної попере-
дньої практики виконання функцій дізна-
ння оперативними працівниками відповід-
но до положень КПК України 1960 року, 
які не завжди мали вищу юридичну осві-
ту, порушували законність і зловживання 
службовними повноваженнями, здійснюва-
ли укриття злочинів від обліку та ін., за що 
притягувались як до дисциплінарної, так і 
до кримінальної відповідальності [3, с. 74-
78]. 
Процесуальні повноваження дізнавача, 

його соціально-рольова функція вимагають 
від нього відповідальності як від посадової 
особи та певних психологічних якостей, 
зокрема : організаторських здібностей, 
самоорганізації, гнучкості, самостійності, 
спостережливості, акуратності, пунктуаль-
ності, тактовності, емоційної стійкості та 
ін. Фосмажорні обставини, у яких працює 
дізнавач, визначає високий ступінь значу-
щості і наявності в нього інтелектуальних, 
вольових та комунікативних якостей. Осо-
бливістю діяльності дізнавача є такі умови 
і обставини, при яких він постійно знахо-
диться під впливом негативних емоцій, 
тому його особистість повинна формуватись 
з таких якостей, як : толерантність, стій-
кість до впливів несприятливих чинників, 
зниженою чутливістю до інших впливів (як 
від умов, обставин, так і від фізичних осіб), 
зниженим рівнем тривожності, емоційною 
стійкістю та ін. 
Доцільно підтримати висновки та кла-

сифікацію Б.І. Бараненка щодо викорис-
тання знань психології в оперативно-роз-
шуковій діяльності й відносно діяльності 
дізнавача, оскільки за КПК України 1960 
року, така категорія осіб представляла 
органи дізнання в ОВС. Слід підтримати 
його наукову позицію про те, що основу 
цілісної системи використання специфіч-
них сутністних і сталих психологічих за-
кономірностей, які утворюються і діють на 
рівні психіки всіх осіб, включених у про-
цес особливих відносин, що відбуваються 
під час здійснення дізнання і продуктив-
но реалізуються за такими напрямами: 
1) діагностування, оцінка, формування та 
підвищення професійно-психологічної го-
товності кандидатів на призначення на по-

саду дізнавача і діючого складу дізнавачів 
Національної поліції до успішного вико-
нання розслідування кримінальних про-
ступків на рівні узагальненої моделі, що 
диференціюється за окремими напрямами 
його діяльності; 2) розпізнання та вико-
ристання у процесі здійснення дізнання 
психологічних особливостей поведінки, 
дій окремих індивідів або членів групових 
об`єднань, визнаних об`єктами дізнання; 
3) виявлення, пізнання та врахування під 
час проведення досудового розслідуван-
ня кримінальних проступків об`єктивних 
психологічних чинників та особливостей, 
які від самого початку закладені в зміст 
окремих слідчих (рзшукових) дій, тобто 
взяття до уваги потенційної психологічної 
насиченості останніх [6, с. 9-10].
У свою чергу, отримання відомостей 

щодо перебігу слідчих дій вимагає від ді-
знавача вміння справляти і встановлювати 
доречний психологічний вплив, обирати 
його необхідний і певний рівень застосу-
вання та відповідну тактику проведення 
слідчих (розшукових) дій, їх спрямова-
ність, відповідні засоби і способи. За ви-
значенням криміналістики, умови його ді-
яльності здійснюються при «конфліктній» і 
«безконфліктній» слідчих ситуаціях, що ви-
магає здійснення вибору з проведення пев-
ної тактики окремих слідчих (розшукових) 
дій. Особливо небезпечною є «конфліктна» 
слідча ситуація при якій підозрюваний не 
бажає співпрацювати з дізнавачем. По за-
кону дізнавач повинен припинити допит, 
коли підозрюваний відмовляється від його 
проведення. У той же час йому треба про-
водити досудове розслідування протягом 
не більше 25 діб, що зобов’язує знаходити 
психологічний контакт із підозрюваним. 
З цією метою, дізнавач може ознайомити 
підозрюваного з нормами ст. 66 КК Укра-
їни «Обставини, які пом’якшують пока-
рання», зокрема з пунктом 1 ч. 1 цієї статті 
«з’явлення із зізнанням, щире каяття, або 
сприяння розкриттю кримінального право-
порушення» та з нормами ст. 67 КК Украї-
ни «Обставини, які обтяжують покарання». 
Вказане буде сприяти налагодженню пси-
хологічного контакту з такою категорією 
осіб і певних режимів їх застосування при 
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досудовому розслідуванні кримінальних 
проступків. 
У процесі пізнавальної діяльності дізна-

вач повинен уміти з усього великого обся-
гу питань і наявності доказової бази вста-
новити і зібрати ті, що мають відношення 
до вчиненого конкретного кримінального 
проступку. При цьому дізнавач повинен 
набути навичок щодо будування і підби-
рання розумової моделі, встановлювати 
події минулого. Йому потрібне творче мис-
лення, просторова і часова уява, наявність 
професійної інтуіції.
Дізнавач - це службова особа, яка по-

винна володіти організаторськими і коор-
динаційними здібностями щодо залучення 
до розслідування інших людей і фахівців, а 
також елементами особистої самоорганіза-
ції. Так, організація огляду місця події пе-
редбачає залучення спеціалістів, фахівців, 
понятих, а при окремих слідчих ситуаціях 
й потерпілого, підозрюваного або інших 
учасників кримінального провадження. 
При цьому дізнавач повинен уміти органі-
зувати діяльність різних посадових та ін-
ших осіб, бути керівником слідчої дії, керу-
вати всіма учасниками процесу такого виду 
огляду, а для цього відповідно це йому 
вдасться лише при наявності психологіч-
них знань. Отримання інформації в пере-
бігу слідчих (розшукових) дій передбачає 
вміння дізнавача справляти психологічний 
вплив, обирати його необхідний рівень, 
спрямованість, та відповідні способи. Він 
повинен розумітися на психології інших 
людей, уміти діагностувати їхні психологіч-
ні особливості. Він має уміти перевтілюва-
тись (як актор), не показуючи явного, різко 
негативного ставлення до особи підозрю-
ваного, а також володіти комунікативним 
умінням спілкування з людьми різної кате-
горії, зокрема з керівниками різного рівня, 
людьми різного віку і професій, неповно-
літніми, фізичними особами з різними, у 
тому числі й психічними та іншими вадами. 
Як слушно зазначає Б.І. Бараненко, 

психологічний аналіз діяльності дізнава-
ча як процесу вазємодії його як суб`єкта 
з навколишнім світом сприяє розкриттю 
психологічної структури цієї діяльності та 
механізм її здійснення, а саме: формування 

внутрішного образу у свідомості; утілення 
образу в об`єкті діяльності через внутріш-
нє його осмислення й формування в ідеалі 
змісту предметної діяльності, її цілей, за-
вдань, засобів, прийомів, свопобів тощо; 
власне процес цієї діяльності як психічно 
зумовлений вплив суб`єкта дізнання на 
об`єкт дізнання [6, с. 15-16; 7, с. 19], що ми 
підтримуємо.
Крім цього, він додав, що із зазначеного 

можна виокремити психологічну структуру 
дізнання: суб`єкт діяльності – об`єкт (пре-
мет) діяльності – мету, мотив діяльності – 
засоби, способи та заходи діяльості – очіку-
ваний результат діяльості. Отже, розуміння 
дізнання як психологічної категорії, з одно-
го боку, пов`язане з суб`єктом і об`єктом 
діяльності, її метою та мотивами, а з іншого 
– із заходами діяльності, у тому числі її засо-
бами, способами, прийомами тощо. Дізна-
вач у цій структурі визначається як суб`єкт 
свідомої діяльності та відносин.
Психологічний аналіз будь-якого різ-

новиду людської діяльності, передусім, ви-
магає окреслення тих її детермінант, які 
рішуче впливають на особистість суб’єкта 
такої діяльності. Відносно розслідування 
кримінальних проступків слід виділити на-
ступні головні особливості діяльності дізна-
вача у цій сфері. По-перше, нормативно-пра-
вова регламентація передбачає неухильне 
дотримання визначених законодавством 
правил розслідування кримінальних про-
ступків дізнавачем. На відміну від інших 
сфер діяльності людини, кримінальна про-
цесуальна діяльність вимагає здійснення 
лише тих дій, які прямо передбачені зако-
нодавством. Якщо в інших сферах людська 
діяльність може бути регламентована на 
рівні планування, виконання загальних ін-
струкцій, то діяльність дізнавача підпоряд-
ковується суворо встановленим приписам, 
за невиконання чи неналежне виконання 
яких настає відповідальність: дисциплінар-
на, адміністративна, кримінальна. Проте, 
із цього не випливає, що цей суб’єкт, тобто 
дізнавач обмежений у можливості обрання 
засобів виконання, передбачених законом 
дій, організації своєї діяльності. У той час і 
планування, як основний засіб організації 
діяльності у сфері кримінального судочин-
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ства передбачає співставлення дізнавачем 
своїх майбутній дій із вимогами кримі-
нального процесуального законодавства 
[3, с. 7]. Нормативно-правова регламен-
тация діяльності дізнавача має свої осо-
бливості. Поряд із загальними правилами 
проведення досудового розслідування, 
передбаченими для слідчого, криміналь-
ний процесуальний закон передбачає ряд 
спеціальних норм, зокрема у главі 25 КПК 
України «Особливості досудового розсліду-
вання кримінальних проступків». Передба-
чається спеціальний порядок початку досу-
дового розслідування у формі дізнання (ст. 
298 КПК України), додаткові можливі про-
цесуальні джерела доказів у кримінальних 
провадженнях про кримінальні проступки 
(ст. 298-1 КПК України), спеціальний пере-
лік підстав та порядок затримання особи, 
яка вчинила кримінальний проступок (ст. 
298-2 КПК України), особливості порядку 
проведення вилучення речей і документів 
під час дізнання (ст. 298-3 КПК України), 
специфічний порядок повідомлення про 
підозру (ст. 298-4 КПК), спеціальний по-
рядок зупинення та продовження строків 
дізнання (ст. 298-5 КПК), обмежений пе-
релік запобіжних заходів, що можуть за-
стосовуватись до підозрюваної (обвинува-
ченої) особи (ст. 299 КПК), особливий пе-
релік слідчих (розшукових) дій, що може 
провадити дізнавач (ст. 300 КПК), специ-
фічний порядок закінчення дізнання (ст. 
301 КПК України), можливість розгляду 
обвинувального акта у спрощеному по-
рядку та порядок складання клопотання 
про це прокурором (ст. 302 КПК України). 
По-друге, іншою важливою особливістю ді-
яльності дізнавача є наявність владних 
повноважень, тобто повноважень застосо-
вувати владу від імені держави. У працях, 
присвячених проблемам юридичної психо-
логії, зазначається, що наявність владних 
повноважень у суб’єкта кримінального про-
вадження може мати наслідки зловживан-
ня службовим становищем або з нерішучим 
застосуванням владних повноважень. Пер-
ша ситуація полягає в надмірному застосу-
ванні владних повноважень та виражатися, 
наприклад, у необґрунтованому порушенні 
чи припиненні кримінального проваджен-

ня. У зазначеному випадку необґрунтоване 
рішення суб’єкта, з одного боку, зумовлене 
неправильним уявленням про обсяг своїх 
повноважень, а з іншого – може бути по-
яснене легісломанією, тобто некритичною 
вірою у всеосяжність закону чи наказу. 
Другий варіант негативних наслідків вира-
жений у нерішучому застосуванні владних 
повноважень, що пов’язується із побоюван-
ням щодо можливої відповідальності за їх 
застосування [3, с. 8 ].
Перевищення влади або службових 

повноважень дізнавачем дає підстави для 
притягнення такої особи до дисциплінар-
ної або кримінальної відповідальності. На-
приклад, згідно з ч. 1 ст. 365 КК України 
перевищення влади або службових повно-
важень, тобто умисне вчинення працівни-
ком правоохоронного органу дій, які явно 
виходять за межі наданих йому прав чи 
повноважень, якщо вони завдали істотної 
шкоди охоронюваним законом правам, 
інтересам окремих громадян, державним 
чи громадським інтересам, інтересам юри-
дичних осіб, карається обмеженням волі 
на строк до п’яти років або позбавленням 
волі на строк від двох до п’яти років, з по-
збавленням права обіймати певні посади 
чи займатися певною діяльністю на строк 
до трьох років [2]. Відповідно, переви-
щення владних повноважень дізнавачем, 
у частині, що не охоплюється ст. 365 КК 
України, тобто не несе наслідків у вигляді 
істотної охоронюваним законом правам, 
інтересам окремих громадян та ін. квалі-
фікується як дисциплінарний проступок. 
Так, відповідно до ч. 1 с. 12 Закону Укра-
їни «Про Дисциплінарний статут Націо-
нальної поліції України» дисциплінарним 
проступком визнається протиправна ви-
нна дія чи бездіяльність поліцейського, 
що полягає в порушенні ним службової 
дисципліни, невиконанні чи неналежно-
му виконанні обов’язків поліцейського або 
виходить за їх межі, порушенні обмежень 
та заборон, визначених законодавством 
для поліцейських, а також у вчиненні 
дій, що підривають авторитет поліції [8]. 
По-третє,н аступною особливістю діяль-
ності дізнавача є те, що вона здійснюєть-
ся в умовах дефіциту часу та зумовлене як 
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загальними строками розслідування, так 
і строками проведення окремих процесу-
альних дій. Слід наголосити, що строк здій-
снення дізнання є коротшим за строки до-
судового розслідування злочинів, яке про-
водить слідчий. Зокрема, строк дізнання 
після повідомлення особі про підозру ста-
новить не більше, ніж 25 діб та одного міся-
ця в залежності від ситуації. Таким чином, 
загальний строк досудового розслідування 
злочинів з моменту повідомлення особі про 
підозру не може перевищувати 2 місяців (ч. 
3 ст. 219 КПК України). У той же час, ч. 2 
ст. 219 КПК України обмежує строк досу-
дового розслідування кримінальних про-
ступків з моменту внесення відомостей до 
ЄРДР до дня повідомлення особі про під-
озру, який повинен становити не більше 
12 місяців у провадженні щодо нетяжкого 
злочину. Однак, цей строк у КПК України 
стосовно дізнання не визначений, що під-
лягає законоавчому врегулюванню.
Правова регламентація максимальних 

строків діяльності дізнавача суттєво обмеж-
ує в часі його слідчі (розшукові) дії, що ви-
магає підвищеного ставлення до раціоналі-
зації розподілу робочого часу, планування 
своєї діяльності, стійкості до перенаванта-
жень у роботі. До інших причин дефіциту 
часу під час кримінального провадження 
також відносять й: а) недостовірне прогно-
зування та урахування кількості і харак-
теру вчинених кримінальних проступків, 
при цьому дізнавач не змозі передбачити, 
у який час та які види кримінальних про-
ступків будуть вчинені у найближчій пер-
спективі, на якій території обслуговування 
відповідним підрозділом поліції; б) особисті 
професійні якості дізнавача, що впливають 
та здатність до самоорганізації і визнача-
ються досвідом роботи, професійною підго-
товкою, станом здоров’я та ін. [4, с. 8]. По-
четверте, діяльність дізнавача реалізується 
під впливом негативних емоцій, що також 
позначається на її характеристиці. Остан-
ні пов’язані зі специфікою розслідування 
кримінальних проступків та необхідністю 
спілкування із особами, які їх вчинили. У 
спеціальній літературі зазначається, що 
«компенсація нагативної емоційної напру-
женості може відбуватися, по-перше, шля-

хом усвідомлення великої суспільної ко-
рисності роботи; по-друге, переживанням 
морального (а подекуди і матеріального) 
задоволення, що породжується кожним ви-
падком розслідування кримінального про-
ступку як інтелектуальної та організаційної 
перемоги, інколи – й перемоги виховної 
в тому разі, коли зловмисник змінює своє 
ставлення до вчиненого, починає щиро 
жалкувати про його наслідки, що вказує на 
початок процесу перевиховання» [4, с. 9]. 
По-п’яте, необхідність винесення законних 
та обґрунтованих рішень надає діяльності 
дізнавача напруженого характеру. Це зу-
мовлює виникнення психологічного стану 
підвищеної відповідальності.
Таким чином, суттєвим питанням є під-

вищені вимоги щодо підбору кандидатів на 
посаду дізнавача і керівника органу дізна-
ння, а також до наявності високих психоло-
гічних характеристик, вмінь і навичок від-
носно стресостійкості, наявності і удоскона-
лення психологічних знань з метою засто-
сування до різних учасників кримінального 
проваження при досудовому розслідуванні 
кримінальних проступків.

Висновки
За результатами дослідження з’ясовано, 

що процесуальна діяльність дізнавача при 
розслідуванні кримінальних проступків у 
досудовому розслідуванні регламентована 
загальними правилами глави 25 «Особли-
вості досудового розслідування криміналь-
них проступків» КПК України, Законом 
України «Про Національну поліцію» [9], а 
також відповідно до абзацу 5 п. 1 Розділу 
III Положення про організацію діяльності 
підрозділів дізнання органів Національ-
ної поліції України, затвердженого Нака-
зом МВС України від 20 травня 2020 року 
№ 405 [10], який перебачає організацію 
взаємодії підрозділів дізнання з іншими 
підрозділами Національної поліції, зокре-
ма з суб’єктами, що здійснюють судово-екс-
пертну діяльність та відповідними спеці-
алістами і фахівцями. Вказана діяльність 
має свої організаційні і процесуальні осо-
бливості. На відміну від слідчого, дізнавач 
може проводити спеціальну діяльність з 
допроцесуальної чи досудової перевірки ін-
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формації з встановлення обставин ймовір-
ного вчинення кримінального проступку 
(які не передбачені в повноваженнях слід-
чого). Діяльність дізнавача відбувається за 
чітко регламентованими в законодавчому і 
нормативному порядку певними алгорит-
мами дій, має владний характер, здійсню-
ється в обмежених умовах і з дотриманням 
«розумних строків» проведення досудового 
розслідування та в напружених і стресових 
умовах. При цьому, виконання завдань ді-
знання значно ускладняється в умовах во-
єнного стану, коли він в певних регіонах 
виконує обов’язки слідчого, враховуючи на 
значне перевантаження останніх. У мир-
ний час дізнавач, у порівнянні зі слідчим, 
наділений більш широким колом процесу-
альних засобів пізнання події та обставин 
кримінального правопорушення, але в 
більш обмежених термінах проведення до-
судового розслідування (майже вдвічі). 
Дізнавач при виконанні процесуальних 

функцій спілкується з великою кількістю 
різних осіб, тому повинен використовува-
ти до них індивідуальний підхід на підставі 
знань психології. Психічний стан осіб які 
опиняються у кримінально процесуальних 
відносинах, окремі з яких стають учасника-
ми кримінального провадження, має свої 
індивідуальні особливості, які визначають-
ся застосуванням великої кількості різнома-
нітних соціальних та правових функцій. Ді-
знавач відповідно до ст.ст. 19 і 20 КК Укра-
їни повинен встановлювати ознаки того, чи 
є підозрювана особа осудною або частково 
осудною, призначити з цих питань судово-
психіатричну експертизу, а в окремих ви-
падках й судово-психологічну експертизу, 
при цьому використовуючи власні знання 
з психіатрії та психології особи, юридичної 
психології при досудовому розслідуванні 
кримінальних проступків, враховуючи таку 
процесуальну і психологічну особливість. 
Таким чином, психологічні знання у ді-

знавача формуються на підставі результатів 
різних видів навчання, при підвищені ква-
ліфікації, а також поглиблюються і удоско-
налюються у повсякденній практичній ді-
яльності. На вказану діяльність впливають 
різні обставини, які вимагають постійного 
розширення вже наявних психологчних 

знань, що буде впливати на виконання за-
вдань кримінального провадження згідно 
вимог ст. 2 КПК України і в цілому вплива-
ти на ефективного досудового розслідуван-
ня кримінальних проступків.
З метою належної організації прове-

дення досудового розслдування кримі-
нальних проступків та зменшення психо-
логічного навантаження на таку діяльність 
дізнавача, доцільно було б внести зміни 
до чинного КПК України з наступних пи-
тань: 1) з метою усунення неповноти у по-
вноваженнях керівника органу дізнання 
було б доцільно доповнити положення 
ч. 1 ст. 39-1 «Керівник органу дізнання» 
таким визначенням «Керівник органу ді-
знання організує досудове розслідування 
кримінальних проступків», яке б допо-
внило його повноваження закріпленні 
у інших частинах цієї статті КПК Укра-
їни та психологічно і функціонально під-
тримувало б і підсилювало такі посади; 
2) положення ч. 2 ст. 219 КПК України 
обмежує строк досудового розслідування 
кримінальних проступків з моменту вне-
сення відомостей до ЄРДР до дня повідо-
млення особі про підозру, який повинен 
становити не більше 12 місяців у прова-
дженні щодо нетяжкого злочину, оскільки 
цей строк стосовно дізнання у КПК не ви-
значено, це підлягає законодавчому врегу-
люванню.
Утім підняті проблемні питання не є 

остаточними і підлягають окремому дослі-
дженню або науковому вивченню.
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SUMMARY 
The article retrospectively examines the genesis 

of the institution of inquiry in the current national 
criminal procedural legislation, legislative and 
departmental legal regulation of the pre-trial 
investigation of criminal misdemeanors, offi cial 
and procedural powers of the inquirer and the 
head of the inquiry body, in the process of which 
certain inconsistencies, discrepancies and gaps 
were identifi ed. The state of research on the 
problematic issues raised in the article, the results 
of the existing discussion, the scientifi c positions 
of individual scientists and representatives of 
scientifi c schools were analyzed, based on the results 
of which the author developed his own scientifi c 
position in certain areas. On the basis of the above, 
correlations between procedural functions and the 
ways of acquisition, development, accumulation, 
improvement and use of psychological knowledge 
by the inquirer during the pre-trial investigation of 
criminal misdemeanors, the main and appropriate 
directions in such offi cial activities were investigated. 
It has been established that the activity of the inquirer 
as well as the investigator takes place according 
to the algorithms of actions clearly regulated by 
law, has an authoritarian nature, is carried out 
in limited conditions and in compliance with the 
“reasonable terms” of the pre-trial investigation and 
in tense and stressful conditions. At the same time, 
the diffi culty of performing investigative tasks is 
signifi cantly increased when working under martial 
law. It was established that the inquirer, compared 
to the investigator, is endowed with a wider range 
of procedural means of learning about the event 
and the circumstances of the criminal offense. It 
is argued that the application of psychological 
foundations and knowledge in the activity of the 
inquirer is related to the pre-trial investigation of 
crimes conducted by the investigator, who also uses 
them in his activities, but unlike the process of pre-
trial investigation of criminal misdemeanors, has 
more practical experience. Based on the results of 
the research, the author developed proposals and 
recommendations for the legislative elimination of 
certain gaps in the legal support of the activity of the 
inquirer and the head of the inquiry body.

Key words: inquirer, criminal offense, 
manager, psychology, knowledge, research, inquiry, 
investigator, discussion, use, pre-trial investigation.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÀ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÑÓÁ’ªÊÒÀ ÄÎÂÅÄÅÍÍß ÄÎ 

ÁÀÍÊÐÓÒÑÒÂÀ

Аналізуються доктринальні погляди на 
ознаки суб’єкта доведення до банкрутства. За-
пропоновано у диспозиції ст. 219 КК України 
використовувати замість терміна «громадя-
нин» термін «фізична особа». Зазначено, що 
доведення до банкрутства може вчинятися 
в інтересах іншого суб’єкта господарювання 
(юридичної особи), а тому потребує вивчення 
питання про доцільність передбачення у ст. 
96-3 КК України можливості застосування до 
такої юридичної особи заходів кримінально-
правового характеру. На основі аналізу ухвале-
них обвинувальних вироків стверджується, що 
доведення до банкрутства вчинялося особа-
ми чоловічої статі, одруженими, які мають 
вищу, середню спеціальну або професійно-тех-
нічну освіту. У переважній більшості випадків 
такі особи раніше не притягувалися до кримі-
нальної відповідальності. 
Ключові слова: банкрутство, фінансова 

неспроможність, доведення до банкрутства, 
суб’єкт господарювання, суб’єкт криміналь-
ного правопорушення, особа злочинця, засно-
вник, учасник.
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вані на умисне доведення суб’єктів госпо-
дарювання до стійкої фінансової неспро-
можності, внаслідок яких останні оголо-
шуються банкрутами і припиняють свою 
діяльність. З метою кримінально-правової 
протидії законодавець криміналізував такі 
діяння в спеціальних заборонах, зокрема, 
ст. 219 КК України. Детальна характерис-
тика суб’єкта кримінального правопору-
шення, передбаченого ст. 219 КК України, 
є необхідною для правильної криміналь-
но-правової кваліфікації зазначених діянь, 
адже це конструктивна ознака будь-якого 
складу кримінального правопорушення. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Окремі питання кримінально-право-
вої характеристики суб’єкта доведення до 
банкрутства були предметом вивчення в 
працях таких науковців, як: Є. М. Васілін, 
В. В. Гордієнко, Б.М. Грек, Н. М. Грищен-
ко, Ю. В. Ключик, О. О. Круглова, В. В. Ла-
заренко, В. О. Улибакіна, О. Г. Фролова та 
інших. Разом з тим, комплексно з позицій 
як кримінально-правової, так і криміноло-
гічної характеристики, суб’єкт доведення 
до банкрутства, як правило, не досліджу-
вався, що підкреслює потребу у проведен-
ні подальших наукових розробок.

Метою статті є здійснення криміналь-
но-правової та кримінологічної характе-
ристики суб’єкта кримінального право-

Постановка проблеми
Однією із передумов розвитку нашої 

держави є стабільність економічної сис-
теми України. Проте загрозою такої ста-
більності є кримінальні правопорушення 
у сфері господарської діяльності, які дес-
табілізують фінансово-господарську діяль-
ність суб’єктів господарювання. Зокрема, 
велику шкоду завдають діяння, спрямо-
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порушення, передбаченого ст. 219 КК 
України.

Виклад основного матеріалу
Відповідно до ч. 1 ст. 18 КК України 

суб’єктом кримінального правопорушен-
ня є фізична осудна особа, яка вчинила 
кримінальне правопорушення у віці, з 
якого відповідно до цього Кодексу може 
наставати кримінальна відповідальність. А 
відповідно до ч. 2 цієї статті спеціальним 
суб’єктом кримінального правопорушен-
ня є фізична осудна особа, яка вчинила у 
віці, з якого може наставати кримінальна 
відповідальність, кримінальне правопору-
шення, суб’єктом якого може бути лише 
певна особа [1].
Доктринально сталим є поділ ознак 

суб’єкта кримінального правопорушення 
на обов’язкові та факультативні. Як слідує 
з ч. 1 ст. 18 КК України, обов’язковими 
ознаками є: 1) статус фізичної особи;-         
2) осудність; 3) вік, з якого можливе на-
стання кримінальної відповідальності. У 
разі зазначення у статті КК України інших 
ознак суб’єкта, окрім перелічених вище, 
вказаний суб’єкт підпадатиме під понят-
тя «лише певна особа», а тому характери-
зуватиметься як спеціальний. Аналізуючи 
диспозицію ст. 219 КК України, можемо 
стверджувати, що суб’єкт доведення до 
банкрутства – спеціальний.
Проаналізуємо більш детально наве-

дені ознаки суб’єкта кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 219 КК 
України. На сторінках юридичної літера-
тури тривалий час існує дискусія, чи ви-
правданим є те, що суб’єктом криміналь-
ного правопорушення може бути тільки 
фізична особа, що прямо зазначено у ст. 18 
КК України. Таке законодавче положення 
прямо корелює з принципами особистої 
та винної відповідальності, відповідно до 
яких тільки фізична особа, яка вчинила 
кримінальне правопорушення, за наяв-
ності вини, несе за це відповідальність. З 
цього витікає висновок про те, що прин-
цип особистої та винної відповідальності 
ніяк не поєднується із відповідальністю 
юридичних осіб, оскільки вина є нічим 
іншим, як психічним ставленням особи 

до свого діяння. Наприклад, Л. П. Брич 
з цього приводу зазначає, що неможливо 
конкретизувати вину стосовно такого ко-
лективного утворення, як юридична особа 
[2, с. 499].
Незважаючи на це, багато дослідників 

підтримують визнання юридичної особи 
суб’єктом кримінального правопорушен-
ня. Зокрема, В. К. Грищук та О. Ф. Пасє-
ка, наполягаючи на існуванні підстав для 
цього, стверджують, що юридична осо-
ба може підлягати такій відповідальнос-
ті за вчинення злочинів, зокрема у сфері 
господарської діяльності [3, с. 180]. Учені 
також цитують Рекомендацію № R88(18) 
Комітету міністрів країн-членів Ради Єв-
ропи щодо відповідальності підприємств 
– юридичних осіб за правопорушення, які 
вчиняються ними під час здійснення гос-
подарської діяльності від 20 грудня 1988 
року, відповідно до якої «підприємство 
повинно підлягати відповідальності не-
залежно від того, чи була ідентифікована 
фізична особа, чиї дії або бездіяльність міс-
тять склад правопорушення» [3, с. 154].
Хоча, прийнявши Закон України від 23 

травня 2013 року № 314-VII, законодавець 
у певному сенсі обрав компромісний шлях 
у цій дискусії, оскільки передбачав можли-
вість застосування заходів кримінально-
правового характеру до юридичних осіб, 
однак, як і раніше, суб’єктом криміналь-
ного правопорушення юридичну особу не 
визнав. 
Підставою застосування до юридич-

ної особи заходів кримінально-правового 
характеру є вчинення її уповноваженою 
особою кримінального правопорушення 
від імені та в інтересах юридичної особи. 
Навряд, чи можна говорити про те, що 
уповноважена особа (засновник, учасник, 
керівник чи інша службова особа) може 
від імені суб’єкта господарської діяльнос-
ті (юридичної особи) вчиняти доведення 
його до банкрутства. Тим паче немає під-
став стверджувати, що доведення до бан-
крутства суб’єкта господарської діяльності 
перебуває у колі його інтересів. 
Разом з тим, цілком реальними можуть 

бути випадки, коли уповноважена особа 
доводить до банкрутства суб’єкта госпо-
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дарської діяльності в інтересах іншої юри-
дичної особи, наприклад, з метою подаль-
шого поглинання його активів, усунення 
конкурента тощо. Наприклад, вироком 
Придніпровського районного суду м. Чер-
каси від 29 травня 2007 року засуджено 
особу, яка, будучи співвласником ТОВ 
«ЛЛЛ», без попередньої згоди інших спів-
власників товариства переоформила за до-
говором дарування на ТОВ «Вікос-ойл», 
директором якого на той час вона була, 
майновий комплекс, чим завдала ТОВ 
«ЛЛЛ» збитків, які потягли тяжкі наслід-
ки і призвели до його стійкої фінансової 
неспроможності, внаслідок чого воно було 
оголошено банкрутом [4].
Хоча на сьогодні можливість застосу-

вання до юридичної особи заходів кримі-
нально-правового характеру за вчинення 
в її інтересах доведення до банкрутства 
іншого суб’єкта господарювання не перед-
бачена (ст. 96-3 КК України), однак це пи-
тання залишає поле для дискусій.
Також варто зауважити, що засновни-

ками (учасниками) суб’єктів господарю-
вання можуть бути не лише фізичні особи, 
а й підприємства, установи, організації. 
При цьому останні, якщо вони, напри-
клад, стали учасниками товариства, не лік-
відуються як юридичні особи (ст. 3 Закону 
України «Про господарські товариства» 
[5]). 
Мабуть, з огляду на це, законодавець 

у диспозиції ст. 219 КК України цілеспря-
мовано робить акцент на громадянинові 
як суб’єктові цього кримінального право-
порушення. Разом з тим, таке формулю-
вання все ж видається невдалим, оскільки 
наводить на думку, що кримінальну відпо-
відальність за доведення до банкрутства 
може нести тільки громадянин України. 
Натомість, наприклад, ст. 3 Закону Укра-
їни «Про господарські товариства» перед-
бачає, що іноземні громадяни, особи без 
громадянства можуть бути засновниками 
та учасниками господарських товариств 
нарівні з громадянами України, крім ви-
падків, встановлених законодавчими ак-
тами України [5]. Тому, щоб підкресли-
ти, що тільки фізичні особи можуть бути 
суб’єктами аналізованого кримінального 

правопорушення, у диспозиції ст. 219 КК 
України варто було б використовувати 
конструкцію «…фізичною особою – засно-
вником (учасником)…».
Наступною обов’язковою ознакою 

суб’єкта кримінального правопорушен-
ня є осудність, яка передбачає наявність 
нерозривної сукупності двох елементів: 
1) здатності усвідомлювати свої дії (безді-
яльність); 2) здатності керувати ними [6, 
с. 127]. Відсутність однієї з таких здатнос-
тей даватиме підстави для висновку про 
стан неосудності, за якого особа не може 
усвідомлювати свої дії (бездіяльність) або 
керувати ними внаслідок хронічного пси-
хічного захворювання, тимчасового роз-
ладу психічної діяльності, недоумства або 
іншого хворобливого стану психіки. За 
приписами ст. 19 КК України такий стан 
свідчить, що особа не підлягає криміналь-
ній відповідальності. 
Судова статистика засвідчує мізерну 

кількість кримінальних проваджень щодо 
вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 219 КК України. На-
приклад, за період 2018-2021 р. суди роз-
глянули лише 5 таких проваджень, при 
чому за результатами розгляду в чотирьох 
випадках провадження було закрите, а в 
одному випадку – ухвалено виправдуваль-
ний вирок [7]. Це надає можливість про-
аналізувати їх усі та статистично правиль-
но стверджувати, що жодного разу судами 
не було встановлено вчинення вказаних 
суспільно небезпечних дій у стані неосуд-
ності (чи обмеженої осудності). Вислови-
мо припущення, що це пов’язано з доволі 
високим інтелектуальним рівнем осіб, які 
вчиняють доведення суб’єкта господарю-
вання до банкрутства, що відповідно ви-
ключає хворобливість стану їх психіки в 
розумінні КК України. 
Що стосується віку як ознаки суб’єкта 

кримінального правопорушення, то відпо-
відно до ст. 22 КК України досліджуваний 
нами склад кримінального правопорушен-
ня не включений до переліку винятків, 
відповідальність за які настає з чотирнад-
цяти років. Це означає, що кримінальній 
відповідальності за вчинення криміналь-
ного правопорушення, передбаченого ст. 
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219 КК України, підлягають особи, які до-
сягли шістнадцяти років. 
У контексті низки злочинів проти гос-

подарської діяльності виникає питання: 
чи можуть неповнолітні особи (у випадку 
доведення до банкрутства мова йде про 
осіб віком від 16 до 18 років), які не ма-
ють повної цивільної дієздатності, вчи-
няти такі кримінальні правопорушення? 
Відповідаючи на це питання, потрібно 
відзначити, що чинне законодавство пе-
редбачає можливість неповнолітніх осіб 
здійснювати підприємницьку діяльність, 
вступати в трудові відносини, бути учас-
ником суб’єктів господарювання. Так, на-
приклад, тлумачення ч. 3 ст. 35 ЦК Украї-
ни призводить до висновку, що підприєм-
ницькою діяльністю може займатися непо-
внолітній, який досяг шістнадцятирічного 
віку [8].
З огляду на це, варто погодитись із 

Н. М. Грищенко, яка вказує на неприйнят-
ність виключення осіб, яким не виповни-
лось 18 років, з кола суб’єктів, а точніше, 
виконавців ряду злочинів у сфері госпо-
дарської діяльності [9, с. 113]. Незважаючи 
на те, що в судовій практиці неповнолітня 
особа жодного разу не була притягнута до 
кримінальної відповідальності за вчинен-
ня кримінального правопорушення, пе-
редбаченого ст. 219 КК України, теоретич-
на ймовірність цього існує. Видається, що, 
окрім згаданої інтелектуальної складової 
доведення до банкрутства, така вікова тен-
денція пояснюється й тим, що зазначене 
кримінальне правопорушення, як прави-
ло, вчиняється керівниками суб’єктів гос-
подарювання. 
Поряд із проаналізованими 

обов’язковими загальними ознаками 
суб’єкту кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 219 КК України, при-
таманна й обов’язкова спеціальна ознака – 
статус засновника, учасника або службової 
особи суб’єкта господарської діяльності. 
Варто зазначити, що первинна редакція 
ст. 219 КК України суб’єктом цього кри-
мінального правопорушення визначала 
власника або службову особу суб’єкта гос-
подарської діяльності. Слід визнати пра-
вильним підхід законодавця, адже, термі-

ни «засновник» і «учасник» суб’єкта госпо-
дарювання притаманні для господарсько-
го законодавства.
Разом з тим, чіткого визначення по-

нять «засновник» і «учасник» суб’єкта гос-
подарської діяльності Господарський ко-
декс України та інші законодавчі акти не 
містять. Узагальнюючи окремі нормативні 
приписи, можна стверджувати, що засно-
вниками (учасниками) суб’єкта господар-
ської діяльності є особи, які утворюють 
суб’єкт господарювання, передають йому 
своє майно, беруть участь в управлінні ді-
яльністю суб’єкта господарювання, роз-
поділі прибутків і збитків від його діяль-
ності. Варто погодитись із висновком, що 
особа, яка бере участь у створенні суб’єкта 
господарської діяльності, до моменту дер-
жавної реєстрації є його засновником, а 
після створення суб’єкта господарської 
діяльності вже набуває статусу учасника 
[10, с. 190].
Зі змісту ч. 1 ст. 56 ГК України випли-

ває, що суб’єкти господарювання – госпо-
дарські організації можуть бути утворені 
за рішенням органів, організацій і фізич-
них осіб, у тому числі власника (власників) 
майна [11]. Проте, ще раз наголосимо, що 
суб’єктом аналізованого кримінального 
правопорушення можуть бути лише фізич-
ні особи – засновники (учасники) суб’єкта 
господарської діяльності.
Крім засновників (учасників), цілком 

закономірно суб’єктом кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 219 
КК України, є службові особи суб’єкта 
господарської діяльності. Cлужбовими є 
особи, які здійснюють функції, що в зако-
нодавстві, теорії і на практиці традиційно 
йменуються владними, а також викону-
ють організаційно-розпорядчі чи адміні-
стративно-господарські обов’язки [12, с. 
233]. Такий підхід відображено у ч. 3 ст. 
18, примітці до ст. 364 КК України, а та-
кож у постанові Пленуму Верховного Суду 
України «Про судову практику у справах 
про хабарництво» від 26 квітня 2002 року 
№ 5 [13].
Службовій особі як суб’єкту кримі-

нального правопорушення притаманна 
низка ознак, які в доктрині класифікують-
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ся на функціональні та посадові. До пер-
ших відносять такі: 1) здійснення функції 
представника влади; 2) обіймання на під-
приємствах, в установах чи організаці-
ях незалежно від форми власності посад, 
пов’язаних з виконанням організаційно-
розпорядчих обов’язків; 3) обіймання на 
підприємствах, в установах чи організаці-
ях незалежно від форми власності посад, 
пов’язаних з виконанням адміністратив-
но-господарських обов’язків. Серед поса-
дових ознак службової особи – здійснення 
зазначених функцій та обов’язків постій-
но, тимчасово чи за спеціальним повнова-
женням [12, с. 95].
Ведучи мову про доведення до банкрут-

ства, суб’єктами кримінального правопору-
шення можуть виступати службові особи, 
які здійснюють керівництво (управління) 
діяльністю суб’єкта господарювання (ке-
рівник, заступники керівника), а також за-
безпечують фінансовий облік, звітність та 
фінансово-економічне планування діяль-
ності суб’єкта господарювання (головний 
бухгалтер, керівник планово-фінансового 
відділу). Судова практика засвідчує, що, як 
правило, доведення до банкрутства вчиня-
ється керівниками відповідних суб’єктів 
господарювання. Так, з шести виявлених 
у Єдиному реєстрі обвинувальних виро-
ків за ст. 219 КК України у п’яти випадках 
кримінальне правопорушення було вчине-
не директором (генеральним директором) 
суб’єкта господарювання, а в одному – го-
ловою фермерського господарства.
Розглянувши кримінально-правові 

ознаки суб’єкта доведення до банкрутства, 
варто наголосити на потребі розмежуван-
ня таких понять, як «суб’єкт криміналь-
ного правопорушення» і «особа злочинця 
(кримінального правопорушника)». Різ-
ниця між названими категоріями полягає 
в тому, що перша є одним з обов’язкових 
елементів будь-якого складу криміналь-
ного правопорушення, а друга охоплює 
ширше коло соціально значимих власти-
востей особи, тобто комплекс її ознак: осо-
бисті властивості, її зв’язки та стосунки з 
іншими людьми, її моральний і духовний 
світ, індивідуальні особливості, її життєві 
установки [14, с. 107].

Важливість встановлення ознак, що 
характеризують особу злочинця, прояв-
ляється в тому, що вони враховуються у 
таких випадках: 1) під час здійснення ста-
тистичного аналізу та узагальнення по-
казників особи злочинця за конкретним 
кримінальним правопорушенням; 2) під 
час реалізації та здійснення профілактич-
ної роботи, спрямованої на попередження 
кримінальних правопорушень; 3) під час 
визначення причин та умов, що сприяли 
вчиненню кримінального правопорушен-
ня; 4) під час вивчення особи підозрюва-
ного та обвинуваченого, а також призна-
ченні судом покарання останньому; 5) під 
час організації діяльності працівників 
кримінально-виконавчої системи; 6) під 
час здійснення оперативно-розшукової ді-
яльності [15, с. 49].
На жаль, на рівні Єдиного звіту про 

осіб, які вчинили кримінальні правопо-
рушення, окремо не ведеться статистика 
щодо кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 219 КК України, що 
ускладнює формування типового криміно-
логічного портрету злочинця, який вчиняє 
доведення до банкрутства. Разом з тим, 
судова практика засвідчує, що зазначене 
кримінальне правопорушення вчинялося 
особами чоловічої статі, одруженими, які, 
як правило, мають вищу, середню спеці-
альну або професійно-технічну освіту. У 
переважній більшості випадків такі особи 
раніше не притягувалися до кримінальної 
відповідальності.
Таким злочинцям притаманна наяв-

ність достатньо сформованих ціннісних 
орієнтирів, поглядів, установок, які сві-
домо орієнтуються на вибір злочинної 
поведінки. Вони характеризуються на-
явністю організаторських здібностей, 
орієнтуються у вимогах законодавства, 
мають, як правило, високий соціальний 
статус, кримінальне правопорушення 
вчиняють здебільшого з корисливих мо-
тивів (наприклад, з метою привласнен-
ня майна суб’єкта господарювання) або 
іншої особистої заінтересованості (уник-
нення виконання фінансових зобов’язань 
тощо).
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Висновки
Таким чином, суб’єкту доведення до 

банкрутства притаманні не лише загаль-
ні ознаки, а й спеціальна – наявність ста-
тусу засновника, учасника або службової 
особи суб’єкта господарської діяльнос-
ті. Варто визнати правильним підхід за-
конодавця, який у диспозиції ст. 219 КК 
України цілеспрямовано робить акцент на 
громадянинові як суб’єктові цього кримі-
нального правопорушення. Разом з тим, 
щоб підкреслити, що тільки фізичні особи 
можуть бути суб’єктами цього криміналь-
ного правопорушення, у диспозиції ст. 219 
КК України варто було б використовувати 
конструкцію «…фізичною особою – засно-
вником (учасником)…».
Судова практика засвідчує, що дове-

дення до банкрутства може вчинятися в 
інтересах іншого суб’єкта господарювання 
(юридичної особи). А тому потребує ви-
вчення питання про доцільність перед-
бачення у ст. 96-3 КК України можливості 
застосування до такої юридичної особи за-
ходів кримінально-правового характеру.
Аналіз ухвалених обвинувальних виро-

ків вказує, що доведення до банкрутства 
вчинялося особами чоловічої статі, одру-
женими, які, як правило, мають вищу, се-
редню спеціальну або професійно-техніч-
ну освіту. У переважній більшості випад-
ків такі особи раніше не притягувалися до 
кримінальної відповідальності.
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S. A. Krushynskyi, V. М. Zakharchuk
CRIMINAL LEGAL AND CRIMINOL-

OGY CHARACTERISTICS OF LEADING 
TO BANKRUPTCY SUBJECT

The purpose of the article is to carry out 
the criminal legal and criminological charac-
teristics of the subject of the criminal offense 
provided for in Art. 219 of the Criminal Code 
of Ukraine. Detailed description of the sub-
ject of the criminal offense provided for in 
Art. 219 of the Criminal Code of Ukraine, 
is necessary for the correct criminal legal 
qualifi cation of the specifi ed acts, because it 
is a constructive sign of any composition of 
a criminal offense. The article analyzes the 
doctrinal views on the signs of leading to 
bankruptcy subject. The leading to bankrupt-
cy subject has not only general features, but 
also a special one - the presence of the status 
of the founder, participant or offi cial of the 
entity of economic activity. To use the term 
«natural person» instead of the term «citizen» 
in the disposition of Art. 219 of the Criminal 
Code of Ukraine are proposed in the article. 
It is noted that leading to bankruptcy can be 

committed in the interests of another busi-
ness entity (legal entity), and therefore the 
question of the possibility of applying crimi-
nal law measures to such a legal entity the is 
actual in the context of the provision of Art. 
96-3 of the Criminal Code of Ukraine. Based 
on the analysis of the judgments, it is stated 
that leading to bankruptcy was committed by 
male, married persons with a higher, second-
ary special or vocational education. In the 
vast majority of cases, such persons have not 
previously been held criminally liable. Such 
criminals are characterized by the presence of 
suffi ciently formed value orientations, views, 
attitudes, which are consciously oriented to-
wards the choice of criminal behavior. They 
are characterized by the presence of organi-
zational abilities, are guided by the require-
ments of the law, have, as a rule, a high social 
status, commit criminal offenses mostly for 
selfi sh motives or other personal interests. 

Key words: bankruptcy, fi nancial insol-
vency, leading to bankruptcy, entity of eco-
nomic activity, subject of a criminal offense, 
person of a criminal, founder, participant.
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ÑÊËÀÄÀÍÍß ÄÎÑÓÄÎÂÎ¯ ÄÎÏÎÂ²Ä² ÒÀ ¯¯ 
ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ï²Ä ×ÀÑ ÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÃËßÄÓ 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß

Актуальність теми статті зумовлена 
тим, що окремі теоретико-правові і практич-
ні аспекти реалізації норм інституту пробації 
залишаються недостатньо дослідженими або 
дискусійними і, з огляду на комплексний харак-
тер цього інституту та його динамічний роз-
виток, потребують уваги з метою подальшого 
удосконалення кримінального процесуального 
законодавства та практики його застосу-
вання. Із урахуванням цього метою стат-
ті є розкриття з урахуванням міжнародних 
правових стандартів здійснення пробації та 
норм чинного кримінального процесуального 
законодавства механізму складання досудової 
доповіді та її використання під час судового 
розгляду кримінального провадження. Про-
аналізовано положення міжнародно-право-
вих актів, норми вітчизняного кримінального 
процесуального законодавства та сформовану 
на його основі судову практику, а також від-
повідні доктринальні положення. За резуль-
татами проведеного дослідження констато-
вано, що норми кримінального процесуального 
законодавства достатньо повно визначають 
механізм складання досудової доповіді. Водно-
час, його правовому регулюванню притаманна 
низка недоліків, усунення яких повинно здій-
снюватися з метою як урахування міжнарод-
них правових стандартів здійснення пробації, 
так і подолання наявних проблем правозас-
тосовної практики. Виходячи із зазначених 
міжнародних правових стандартів, на норма-
тивно-правовому рівні доцільно передбачити 
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складання досудової доповіді на етапі закін-
чення досудового розслідування (або в ході судо-
вого розгляду, якщо вона не була складена рані-
ше, зокрема в разі зміни правової кваліфікації 
в суді) з можливістю її подальшого уточнення. 
Із метою усунення недоліків правозастосовної 
практики у КПК України потрібно: 1) перед-
бачити повноваження суду постановити ухва-
лу про складання досудової доповіді виключно 
на підставі клопотання обвинуваченого, його 
захисника чи законного представника, чи кло-
потання прокурора (в разі реалізації попере-
дньої пропозиції – надати такі повноваження 
під час досудового розслідування слідчому судді); 
2) встановити граничні межі процесуального 
строку підготовки досудової доповіді з надан-
ням суду повноважень визначати на власний 
розсуд строк її підготовки у конкретному кри-
мінальному провадженні.
Ключові слова: досудова доповідь, підготов-

че судове провадження, досудова пробація, ор-
ган пробації, міжнародні правові стандарти 
здійснення пробації.

Постановка проблеми
Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 
забезпечення виконання кримінальних по-
карань та реалізації прав засуджених» від 
07.09.2016 р. № 1492-VIII [1] КПК України 
був доповнений низкою норм, які врегулю-
вали мету, підстави і механізм складання 
досудової доповіді [2], яка відповідно до п. 
2 ч. 1 ст. 2 Закону України «Про пробацію» 
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від 05.02.2015 р. № 160-VIII є письмовою ін-
формацією для суду, що характеризує обви-
нуваченого [3]. Упровадження таких допо-
внень до КПК України ґрунтується на між-
народних правових стандартах здійснення 
пробації, які, зокрема, включають функції 
служби пробації стосовно підготовки для 
суду відповідної доповіді щодо обвинуваче-
ного (п. п. 42 і 43 Правил Ради Європи про 
пробацію, викладених у рекомендації CM/
Rec(2010)1 від 20.01.2010 р.) [4].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Розкриттю як теоретико-правових пи-
тань, пов’язаних із визначенням поняття, 
форми і вимог до змісту досудової допові-
ді, так і практичних аспектів її складання 
та використання під час судового розгляду 
присвячена значна увага вітчизняних вче-
них. Зокрема, до дослідження зазначеної 
проблематики звертаються О.В. Бабаєва, 
Є.Ю. Бараш, В.М. Бережнюк, В.І. Гранкі-
на, А.П. Гусак, О.В. Єні, Т.В. Лукашкіна, 
Л.Г. Матієк, І.М. Микитась, Л.І. Олефір, 
Т.П. Ткач, О.Г. Шило [5, с. 61-67; 6, с. 111-
123; 7, с. 65-68; 8, с. 75-81; 9, с. 252-257; 
10, с. 42-50; 11, с. 81-88; 12, с. 131-136; 13, 
с. 34-36; 14, с. 56-65; 15, с. 27-29] та інші 
вітчизняні науковці. Водночас, окремі ас-
пекти реалізації норм інституту пробації 
залишаються недостатньо дослідженими 
або дискусійними і, з огляду на комплек-
сний характер цього інституту та його ди-
намічний розвиток, потребують належної 
наукової уваги з метою подальшого удо-
сконалення кримінального процесуально-
го законодавства та практики його засто-
сування.

Метою статті є розкриття з урахуванням 
міжнародних правових стандартів здійснен-
ня пробації та норм чинного кримінально-
го процесуального законодавства механізму 
складання досудової доповіді та її викорис-
тання під час судового розгляду криміналь-
ного провадження.

Виклад основного матеріалу
Досудова доповідь, відповідно до ч. 5 ст. 

314 і ч. 1 ст. 314-1 КПК України, складається 

під час підготовчого судового провадження 
у випадках, передбачених цим Кодексом, 
представником уповноваженого органу з 
питань пробації на підставі ухвали суду з 
метою забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинуваченого, а також при-
йняття судового рішення про міру пока-
рання [2]. Аналіз наведених норм дозволяє 
констатувати, що вони у цілому визначають 
підстави і порядок складання досудової до-
повіді. Поряд із цим, у ч. 3 ст. 314-1 КПК 
України законодавець закріплює відсилкову 
норму, згідно з якою форма, зміст та поря-
док складання досудової доповіді про обви-
нуваченого визначаються законодавством 
[2]. Механізм складення та подання до суду 
персоналом органу пробації досудової допо-
віді та вимоги до її форму і змісту визначе-
ні Порядком складення досудової доповіді, 
затвердженим наказом Міністерства юсти-
ції України від 27.01.2017 р. № 200/5 [16]. 
Звернення до системного аналізу норм кри-
мінального процесуального закону та поло-
жень вказаного Порядку дозволяє розкри-
ти механізм складання досудової доповіді у 
кримінальному провадженні.
Досудова доповідь, відповідно до ч. 5 

ст. 314 КПК України, підлягає складанню 
в підготовчому судовому провадженні [2]. 
Водночас, такий підхід законодавця до ви-
значення етапу судового розгляду, на якому 
отримується досудова доповідь, обґрунто-
вано піддається критиці в доктрині кримі-
нального процесу. Зокрема, як вказує О.В. 
Бабаєва, визначення підготовчого прова-
дження як стадії для складання досудової 
доповіді не є оптимальним рішенням зако-
нодавця [5, с. 64]. Поряд із цим, законодав-
чий підхід недостатньою мірою відповідає 
п. 43 Правил Ради Європи про пробацію, 
викладених у рекомендації CM/Rec(2010)1 
від 20.01.2010 р., згідно з яким доповідь 
суду повинна ґрунтуватися на достовірній 
інформації і, по можливості, підтверджува-
тися і оновлюватися в ході слідства і судово-
го розгляду [4]. Таким чином, з точки зору 
міжнародних правових стандартів здійснен-
ня пробації, досудова доповідь, по-перше, 
підлягає складенню в ході як досудового 
розслідування, так і судового розгляду, а по-
друге, вона повинна може бути уточнена під 
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час кожної із цих стадій кримінального про-
вадження.
У зв’язку з цим слушною є пропозиція 

О.Г. Шило, яка наголошує, що досудова до-
повідь має складатися наприкінці досудо-
вого розслідування за ініціативою сторони 
обвинувачення або сторони захисту, що є 
логічним продовженням їх позиції і що має 
охоплюватися їх процесуальним інтересом 
(у тому числі, й з метою вирішення судом 
питання про застосування запобіжного за-
ходу або продовження строку його дії) [15, с. 
28-29]. Реалізація такого підходу дозволить 
не лише усунути суперечність найменуван-
ня відповідного різновиду пробації як досу-
дового (як і форми, в якій вона втілюється, 
якою є досудова доповідь) її застосуванню в 
судовому провадженні, на що звертає ува-
гу В.М. Бережнюк [7, с. 67], але й привести 
нормативно визначений момент складання 
досудової доповіді у відповідність до між-
народних правових стандартів здійснення 
пробації. При цьому, безперечно, складена 
в ході досудового розслідування досудова 
доповідь підлягатиме уточненню, за необ-
хідності, під час судового розгляду.
Підставою для складання досудової до-

повіді, з урахуванням норм частини 5 статті 
314 і частини 1 статті 314-1 КПК України, 
є ухвала суду, постановлена ним за власною 
ініціативою або за клопотанням обвинува-
ченого, його захисника чи законного пред-
ставника, чи за клопотанням прокурора і 
лише в інтересах національної безпеки, еко-
номічного добробуту та прав людини [2].-
У частині надання суду повноважень 

із власної ініціативи постановлювати від-
повідну ухвалу ч. 5 ст. 314 КПК України 
зазнала істотної критики у доктрині кри-
мінального процесу. Так, Т.В. Лукашкіна 
відзначає, що є незрозумілим, яким чином 
суд у підготовчому провадженні ще до до-
слідження доказів, на підставі яких він ма-
тиме можливість встановити наявність чи 
відсутність події кримінального правопору-
шення, винуватість або невинуватість обви-
нуваченого, буде заздалегідь пропонувати 
органу пробації скласти досудову доповідь 
для прийняття судового рішення про міру 
покарання, особливо в інтересах прав люди-
ни [11, с. 84]. Аналогічну за змістом позицію 

відстоює О.Г. Шило, котра як додатковий 
аргумент на її підтвердження констатує, що 
завданням суду згідно до сформульованих 
у ст. 2 КПК України завдань кримінально-
го провадження є забезпечення швидкого, 
повного та неупередженого судового роз-
гляду. Ініціювання ж судом у підготовчому 
провадженні складання досудової доповіді 
ставить під сумнів його неупередженість, 
оскільки не дослідивши поки що жодних 
доказів, суд наперед вирішує питання щодо 
необхідності підготовки письмової інформа-
ції стосовно соціально-психологічної харак-
теристики обвинуваченого, оцінки ризиків 
вчинення ним повторного кримінального 
правопорушення та висновку про можли-
вість виправлення без обмеження волі або 
позбавлення волі на певний строк [15, с. 
28-29]. Вказані застереження не поділяє 
В.І. Гранкіна, обґрунтовуючи свою позицію 
тим, що положення ч. 5 ст. 314 КПК Украї-
ни свідчать, що ініціатором складання досу-
дової доповіді може бути не лише суд, але й 
обвинувачений, його захисник чи законний 
представник, прокурор [8, с. 78]. Водночас, 
поділяючи підхід більшості науковців і ви-
знаючи наведену ними критику ч. 5 ст. 314 
КПК України доречною, потрібно також 
відзначити, що постановлення судом ухва-
ли про складання досудової доповіді про 
обвинуваченого з власної ініціативи також 
суперечить засаді змагальності сторін. Із 
урахуванням її змісту, сторони криміналь-
ного провадження самостійно обстоюють 
їхні правові позиції, права, свободи і закон-
ні інтереси засобами, передбаченими КПК 
України, а суд, зберігаючи об’єктивність 
та неупередженість, створює необхідні 
умови для реалізації ними їхніх процесу-
альних прав та виконання процесуальних 
обов’язків (ч. ч. 1 і 6 ст. 22 КПК України) 
[2]. Оскільки досудова доповідь, відповідно 
до ч. 1 ст. 314-1 КПК України, складається 
з метою забезпечення суду інформацією, що 
характеризує обвинуваченого, а також при-
йняття судового рішення про міру покаран-
ня [2], то ініціювання її складання є однієї 
із процесуальних дій сторін кримінального 
провадження, здійснюваних ними в межах 
послідовного обстоювання їхніх правових 
позицій, яке на підставі засади змагальності 
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сторін повинно здійснюватися ними само-
стійно, на власний розсуд і поза втручанням 
суду (останній повинен лише вирішувати 
питання про наявність підстав для задово-
лення відповідного клопотання).
Ухвала суду про складання досудової до-

повіді про обвинуваченого, згідно з ч. 5 ст. 
314 КПК України, повинна містити зазна-
чення строку підготовки такої доповіді [2]. 
Водночас, як свідчать результати досліджен-
ня судової практики, рішення про складан-
ня досудової доповіді ухвалюється судом од-
ночасно із призначенням судового розгляду 
на підставі обвинувального акта в контексті 
вирішення питань, пов’язаних з підготов-
кою до судового розгляду (п. 5 ч. 3 ст. 314 і 
ст. 315 КПК України). Відповідно, рішення 
про складання досудової доповіді відобра-
жається в ухвалі про призначення судового 
розгляду із визначенням органу пробації, 
якому доручається її складання, та строку 
її підготовки, який визначається на розсуд 
суду шляхом вказівки на дату, на яку ним 
призначається судовий розгляд криміналь-
ного провадження (ухвала Радомишльсько-
го районного суду Житомирської області від 
12.07.2017 р. у справі № 289/1230/17) [17], 
або надання певного проміжку часу (ухвала 
Малиновського районного суду міста Одеси 
від 24.01.2019 р. у справі № 521/17636/18) 
[18]. За результатами аналізу судової прак-
тики Є.Ю. Бараш звертає увагу, що у 43 % 
ухвал суду, які надійшли до органів про-
бації, строк на складання досудової допо-
віді становив менше 10 днів (іноді це 1-2 
дні) [6, с. 117], що пояснюється, на думку-
А.П. Гусака, нормою ч. 2 ст. 316 КПК Укра-
їни, відповідно до якої судовий розгляд має 
бути призначений не пізніше десяти днів 
після постановлення ухвали про його при-
значення [9, с. 255]. Водночас, за клопотан-
ням органу пробації суд вправі продовжити 
строк підготовки досудової доповіді (ухва-
ла Арбузинського районного суду Мико-
лаївської області від 28.01.2022 р. у справі-
№ 467/876/21) [19].
Підготовка досудової доповіді здійсню-

ється відповідно до розд. ІІ Порядку скла-
дення досудової доповіді, затвердженого 
наказом Міністерства юстиції України від 
27.01.2017 р. № 200/5, аналіз положень якої 

дозволяє виокремити таку послідовність 
дій щодо її складання: 1) організаційні дії, 
пов’язані з отриманням ухвали суду про 
складання досудової доповіді про обвинува-
ченого (отримання ухвали суду керівником 
органу пробації та доручення ним представ-
нику персоналу цього органу пробації підго-
товки досудової доповіді; реєстрація пред-
ставником персоналу органу пробації ухва-
ли суду в журналі обліку осіб, стосовно яких 
отримано ухвали суду на складення досудо-
вої доповіді, та заведення справи за матеріа-
лами досудової доповіді стосовно обвинува-
ченого); 2) дії, пов’язані з проведенням бесі-
ди з обвинуваченим (надсилання (вручення) 
обвинуваченому виклику до органу пробації 
для проведення бесіди; повідомлення обви-
нуваченому мети, порядку підготовки і ви-
користання досудової доповіді, його прав та 
обов’язків при підготовці досудової допові-
ді, дати подання до суду досудової доповіді; 
безпосереднє проведення бесіди з обвину-
ваченим та його ознайомлення з інформаці-
єю про порядок складення досудової допо-
віді та з’ясування наявності або відсутності 
підстав, визначених КПК України, для від-
воду представника персоналу органу про-
бації, якому доручено підготовку досудової 
доповіді; оформлення отриманої від обвину-
ваченого усної інформації в письмовій фор-
мі та ознайомлення з нею обвинуваченого); 
3) дії, спрямовані на отримання інформації 
про обвинуваченого (від підприємств, уста-
нов, організацій або уповноважених ними 
органів, громадян, які можуть надати таку 
інформацію, шляхом направлення запитів 
або під час особистої зустрічі; з місць попе-
реднього ув’язнення шляхом ознайомлення 
з матеріалами особової справи обвинуваче-
ного, отримання від персоналу місця попе-
реднього ув’язнення іншої інформації та до-
кументів, необхідних для складення досудо-
вої доповіді); 4) дії стосовно ознайомлення 
з матеріалами кримінального провадження 
щодо обставин, які передбачені п. п. 4 і 5 
ч. 1 ст. 91 КПК України, а в кримінальних 
провадженнях щодо неповнолітнього об-
винуваченого – додатково ст. ст. 485, 487 
КПК України, у порядку, передбаченому 
ст. 317 КПК України; 5) дії, безпосередньо 
пов’язані зі складанням досудової доповіді 
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(підготовка тексту досудової доповіді; озна-
йомлення обвинуваченого з текстом досудо-
вої доповіді; розгляд зауважень та уточнень 
обвинуваченого представником персоналу 
органу пробації, а також вирішення питан-
ня про доцільність їх урахування; подання 
суду досудової доповіді, додатків до неї та 
супровідного листа) [16].
Досліджуючи досудову доповідь як скла-

довий елемент соціально-правового до-
слідження правопорушника, Л.І. Олефір 
вказує, що вона зосереджує увагу на осо-
бистості правопорушника, його проблемах 
і потребах, відображуючи відомості про 
фактори, що обумовили вчинення ним зло-
чину, та його поведінку в цілому, а також 
варіанти його виправлення завдяки відпо-
відним пробаційним програмам [13, с. 36]. 
При цьому, як відзначають І.М. Микитась і-
Т.П. Ткач, доповідь має висловлювати не-
залежну та неупереджену думку праців-
ника органу пробації стосовно особи пра-
вопорушника та вчиненого ним злочину 
і не бути частиною обвинувачення [12, с. 
135; 14, с. 63]. Із урахуванням її соціальної 
спрямованості, досудова доповідь підлягає 
використанню, перш за все, судом задля 
досягнення мети, визначеної ч. 1 ст. 314-1 
КПК України. Поряд із цим, як наголошу-
ють О.В. Єні та Л.Г. Матієк, хоча законом 
визначено, що метою досудової пробації є 
забезпечення суду інформацією, яка харак-
теризує обвинувачених, для прийняття ним 
рішення про міру їхньої відповідальності, 
але, як вбачається, досудова доповідь може, 
а в деяких випадках – і повинна бути врахо-
вана прокурором, який підтримує публічне 
обвинувачення в суді, та іншими учасника-
ми судового провадження при висловленні 
їх позицій у судових дебатах [10, с. 44]. По-
діляючи таку позицію, потрібно вказати, що 
вона повною мірою відповідає вимогам за-
сади змагальності.
Відповідно до ч. 5 ст. 314-1 КПК Укра-

їни, досудова доповідь не може використо-
вуватися у кримінальному провадженні як 
доказ винуватості обвинуваченого у вчинен-
ні злочину [2]. Водночас, ухвалюючи вирок 
су д, згідно з абз. 17 ч. 1 ст. 368 КПК України, 
приймає до відома досудову доповідь з ін-
формацією про соціально-психологічну ха-

рактеристику обвинуваченого [2]. У зв’язку 
з цим викликає заперечення позиція-
Т.В. Лукашкіної, на думку якої досудова 
доповідь не повинна впливати на рішен-
ня суду щодо призначення покарання [11, 
с. 83], оскільки системний аналіз норм ч. 1 
ст. 314-1 та абз. 17 ч. 1 ст. 368 КПК Украї-
ни дозволяє стверджувати, що взяття судом 
досудової доповіді з інформацією про соці-
ально-психологічну характеристику обви-
нуваченого до відома передбачає не лише її 
врахування, але й використання в ході ви-
рішення питання про міру покарання.

Висновки
Проведене дослідження механізму скла-

дання досудової доповіді та її використання 
під час судового розгляду кримінального 
провадження дозволяє констатувати, що 
норми кримінального процесуального за-
конодавства достатньо повно визначають 
механізм складання досудової доповіді. Вод-
ночас, його правовому регулюванню прита-
манна низка недоліків, усунення яких пови-
нно здійснюватися з метою як урахування 
міжнародних правових стандартів здій-
снення пробації, так і подолання наявних 
проблем правозастосовної практики. Вихо-
дячи із зазначених міжнародних правових 
стандартів, на нормативно-правовому рівні 
доцільно передбачити складання досудо-
вої доповіді на етапі закінчення досудового 
розслідування (або в ході судового розгляду, 
якщо вона не була складена раніше, зокре-
ма в разі зміни правової кваліфікації в суді) 
з можливістю її подальшого уточнення. Із 
метою усунення недоліків правозастосовної 
практики у КПК України потрібно: 1) пе-
редбачити повноваження суду постановити 
ухвалу про складання досудової доповіді ви-
ключно на підставі клопотання обвинува-
ченого, його захисника чи законного пред-
ставника, чи клопотання прокурора (в разі 
реалізації попередньої пропозиції – надати 
такі повноваження під час досудового роз-
слідування слідчому судді); 2) встановити 
граничні межі процесуального строку під-
готовки досудової доповіді з наданням суду 
повноважень визначати на власний розсуд 
строк її підготовки у конкретному кримі-
нальному провадженні.
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Bodnarchuk M.M. 
PREPARATION OF A PRE-TRIAL RE-

PORT AND ITS USE DURING THE TRIAL 
OF CRIMINAL PROCEEDINGS

The relevance of the topic of the article is 
due to the fact that certain theoretical, legal and 
practical aspects of the implementation of the 
norms of the institution of probation remain 
insuffi ciently researched or debatable and, giv-
en the complex nature of this institution and 
its dynamic development, require attention in 
order to further improve criminal procedural 
legislation and practice its application. Taking 
this into account, the purpose of the article is to 
disclose, taking into account international legal 
standards for the implementation of probation 
and the norms of the current criminal proce-
dural legislation, the mechanism of preparing 
a pre-trial report and its use during the trial of 
criminal proceedings. The provisions of inter-
national legal acts, the norms of domestic crim-
inal procedural legislation and the court prac-
tice formed on its basis, as well as the relevant 
doctrinal provisions, are analyzed. According 
to the results of the conducted research, it was 
established that the norms of criminal proce-
dural legislation suffi ciently fully determine 
the mechanism of preparing a pre-trial report. 
At the same time, its legal regulation is char-
acterized by a number of disadvantages, the 
elimination of which must be carried out in 

order to take into account international legal 
standards for the implementation of probation, 
and to overcome the existing problems of law 
enforcement practice. Based on the specifi ed 
international legal standards, at the regulatory 
and legal level it is advisable to provide for the 
preparation of a pre-trial report at the end of 
the pre-trial investigation (or during the trial, 
if it was not prepared earlier, in particular in 
the case of a change in legal qualifi cations in 
court) with the possibility of its further clarifi -
cation. In order to eliminate the disadvantages 
of the law enforcement practice in the Criminal 
Procedure Code of Ukraine, it is necessary: 1) 
to provide for the authority of the court to is-
sue a decision on the preparation of a pre-trial 
report exclusively on the basis of the petition of 
the accused, his defender or legal representa-
tive, or the petition of the prosecutor (in case of 
implementation of the previous proposal – to 
grant such authority during the pre-trial inves-
tigation to the investigating judge); 2) to estab-
lish the limits of the procedural period for the 
preparation of a pre-trial report with the grant-
ing of the court the authority to determine at 
its own discretion the period of its preparation 
in a specifi c criminal proceeding.

Key words: pre-trial report, preparatory 
court proceedings, pre-trial probation, proba-
tion authority, international legal standards for 
the implementation of probation.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÑÊËÀÄÓ ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ×.2 ÑÒ.369-2 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Розглядається кримінально-правова харак-
теристика зловживання впливом. Аналізуються 
відповідні зміни до КК України у зв’язку з ухвален-
ням Закону України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо приведення 
національного законодавства у відповідність до 
стандартів Кримінальної конвенції про боротьбу 
з корупцією» від 18 квітня 2013 р. З’ясовано стан 
теоретичного дослідження кримінальної відпові-
дальності за зловживання впливом. Короткий 
огляд кримінально-правової літератури засвід-
чив, що кримінальна відповідальність за зловжи-
вання впливом  нині ще не достатньо вивчена. 
Проаналізовано особливості об’єктивної сторони 
складу злочину «зловживання впливом». Він опи-
саний як формальний чи усічений склад злочи-
ну, що свідчить про те, що обов’язковою ознакою 
об’єктивної сторони є лише суспільно небезпечне 
діяння.
Визначено, що суб’єкт зловживання впли-

вом є спеціальним. Встановлено особливості 
суб’єктивної сторони складу злочину «зловживан-
ня впливом». Зокрема, констатовано, що зло-
вживання впливом вчиняється тільки з умис-
ною формою вини, оскільки відповідний злочин 
описаний як такий, що має формальний склад.
На підставі аналізу наукової літератури до-

сліджено підходи щодо поняття і значення «при-
йняття пропозиції, обіцянки або одержання не-
правомірної вигоди». 
Ключові слова: зловживання впливом, непра-

вомірна вигода, службова особа, кримінально-пра-
вова характеристика.
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Постановка проблеми
На підставі ЗУ «Про внесення змін до де-

яких законодавчих актів України щодо при-
ведення національного законодавства у від-
повідність із стандартами Кримінальної кон-
венції про боротьбу з корупцією» від 18 квітня 
2013 р. № 221-VII, термін «хабар» було заміне-
но на словосполучення «неправомірна виго-
да» [1]. Основним нововведенням також стало 
встановлення кримінально-правової заборо-
ни за вчинення таких суспільно небезпечних 
діянь, як прийняття пропозиції чи обіцянки 
неправомірної вигоди, які визнаються закін-
ченими посяганнями.
Однією з новел кримінального законо-

давства стало запровадження кримінальної 
відповідальності за зловживання впливом 
(ст.369-2 КК України). У п.64-66 Пояснюваль-
ної записки до Кримінальної конвенції про 
боротьбу з корупцією вказано, що криміналі-
зація зловживання впливом покликана забез-
печити прозорість і неупередженість у проце-
сі прийняття рішень державними службами, 
має на меті дістатися до ближнього кола по-
садової особи або політичної партії і боротися 
з корупційною поведінкою тих осіб, які, ви-
конуючи владні повноваження, намагаються 
скористатись зі свого професійного становища 
або із соціального статусу, що сприяє форму-
ванню корумпованої атмосфери і послаблює 
віру громадян у справедливість державного 
управління. У той же час особа, яка зловживає 
впливом, перебуває на становищі сторонньо-
го: вона не може приймати рішення самостій-
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но, однак неналежним чином використовує 
свій реальний або стверджувальний вплив на 
інших осіб.
У ст.12 Кримінальної конвенції про бо-

ротьбу з корупцією, підписаної від імені Укра-
їни 27 січня 1999 р. № 252-V, зазначається, що 
«кожна Сторона вживатиме таких законодав-
чих та інших заходів, які можуть бути необхід-
ними для встановлення у своєму національ-
ному законодавстві кримінальної відповідаль-
ності за умисне вчинення обіцяння, пропону-
вання чи надання прямо або опосередковано 
будь-якої неправомірної переваги будь-якій 
особі, яка заявляє чи підтверджує, що вона 
може за винагороду зловживати впливом на 
прийняття рішень будь-якою особою...» [2].
Аналіз звітності основних показників робо-

ти органів досудового розслідування, підготов-
леної Генеральною прокуратурою України, за 
період протягом 2018-2021 років, засвідчує, 
що у 2018 р. направлено до суду з обвинуваль-
ним актом 173 кримінальних проваджень цієї 
категорії; у 2019 відповідно - 121; у 2020 – 110 
та у 2021 р. – 125. З таких показників можна 
зробити висновок про поширеність відповід-
них посягань, які порушують конституційні 
права громадян, підриваючи соціальну спра-
ведливість. П.В.Жовтан з цього приводу звер-
тає увагу на те, що вказане явище порушує 
права та інтереси людини та стало однією з 
основних перешкод ефективному розвитку су-
часного українського суспільства та держави. 
Відповідно, небезпека одержання неправомір-
ної вигоди полягає у викривленні державним 
апаратом соціально-економічної політики дер-
жави, що, як наслідок, призводить до немож-
ливості реалізовувати певну діяльність чесним 
громадянам та сприяє масовому залученню до 
неї представників злочинності [3, с.88].
Слід зазначити, що до диспозиції ст. 369-

2 КК України вже шість разів законотворцем 
вносились зміни, що є свідченням того, що 
ним не знайдено ідеальної конструкції цьо-
го складу кримінального правопорушення. 
А тому перед теорією кримінального права 
стоїть завдання належного наукового обґрун-
тування відповідної кримінально-правової 
норми. З огляду на зазначене актуальність 
дослідження кримінально-правової характе-
ристики зловживання впливом не викликає 
сумнівів.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінальної відповідальнос-

ті за прийняття пропозиції, обіцянки або 
одержання неправомірної вигоди розгляда-
лись у працях О.Ю. Бусола, О.О.Дудорова, 
М.Б. Желіка, М.І. Карпенка, О.О. Кашкарова, 
С.М.Клімової, Н.О. Кочерової, В.П. Кушпіт, 
Я.В.Ризака, В.І.Тютюгіна, М.І. Хавронюка, 
О.В. Шемякіна, Ю.І. Шиндель, Д.О. Шумей-
ка, С.В. Якимової, О.Д.Ярошенка та інших. 
Водночас, предметом аналізу у дослідженнях 
цих авторів були корупційні кримінальні пра-
вопорушення загалом або їх окремі склади. 
Незважаючи на те, що відповідна проблема-
тика не є новою, втім наукова полеміка щодо 
формулювання змісту окремих ознак складу 
корупційного правопорушення, зокрема і 
того, що передбачене ст.369 -2 КК України, 
не втрачає своєї гостроти. 

З огляду на це метою статті є криміналь-
но-правова характеристика зловживання 
впливом.

Виклад основних положень
У кримінально-правовій теорії загально-

прийнятою є позиція, що родовий об’єкт 
складу кримінального правопорушення вста-
новлюється шляхом аналізу назви розділу 
Особливої частини КК України, у якому роз-
ташована стаття, що передбачає кримінально-
правову заборону за його вчинення. Іншими 
словами, діяння, які містяться в одному роз-
ділі кримінального закону, посягають на той 
самий родовий об’єкт [4,  с. 83]. З огляду на те, 
що норма про досліджуваний склад злочину, 
передбачена у Розділі XVII «Кримінальні пра-
вопорушення у сфері службової діяльності та 
професійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг», то можна вважати, що його 
назва вказує на зміст родового об’єкта. Також 
потрібно розглянути безпосередній об’єкт 
складу злочину, передбаченого ч.2 ст.369-2 
КК України. Так, одні автори ним вважають 
встановлений порядок службової діяльності 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави [5, с.78], інші - суспільні відносини, 
які встановлюють авторитет на нормативно 
закріплені умови функціонування органів, які 
виконують функції держави [6, 770], треті - 
правильну, тобто таку, що відповідає вимогам 
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законодавства, діяльність органів державної 
влади [7, с.1089]. Кожна з наведених позицій 
належним чином обґрунтована, а відтак варта 
уваги. 
Водночас для того, щоб дати відповідь 

щодо безпосереднього об’єкта аналізованого 
складу злочину, слід проаналізувати зміст та 
структуру суспільних відносин, які охороня-
ються цією нормою. На підставі аналізу ч.2 
ст.369-2 КК України можна зробити висно-
вок, що суспільні відносини складаються між 
двома категоріями суб’єктів: осіб, які пропо-
нують, обіцяють або надають неправомірну 
вигоду; осіб, які приймають пропозицію, обі-
цянку або одержують неправомірну вина-
городу. Відповідно на останніх покладається 
обов’язок виконувати свої повноваження на 
підставі вимог чинного законодавства для 
захисту прав та інтересів громадян, а не у 
власних цілях. Якщо ж особа, яка є уповно-
важеною на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, зловживає сво-
їм впливом, то в результаті цього завдається 
шкода предмету суспільних відносин. А тому 
безпосереднім об’єктом цього складу злочи-
ну можна вважати суспільні відносини, які 
покликані забезпечувати законну діяльність 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування щодо 
їх непідкупності.
У подальшому слід зупинитись на особли-

востях об’єктивної сторони цього складу зло-
чину. Передусім, слід звернути увагу на те, 
що зловживання впливом у формі прийняття 
пропозиції чи обіцянки неправомірної вигоди 
є злочином з усіченим складом, тоді як її одер-
жання – з формальним складом. Прийняття 
пропозиції неправомірної вигоди полягає в 
тому, що винна особа висловлює згоду в будь-
який спосіб (усній формі, письмовій тощо) та 
не заперечує на пропозицію того, хто пропо-
нує або обіцяє їй надати неправомірну вигоду 
[8, с.377-378]. Щодо прийняття винним обі-
цянки з приводу надання йому неправомір-
ної вигоди, то вона полягає у виявленні ним 
згоди одержати таку вигоду з повідомленням 
про час, місце та спосіб надання такої вигоди 
та полягає у конкретизації суми чи виду не-
правомірної вигоди [9, с.26; 10, с.11]. Тобто 
самі по собі дії, які полягають у прийнятті обі-
цянки неправомірної вигоди, є більш інфор-

мативними у порівнянні з тими, що поляга-
ють у прийнятті пропозиції.
Зрештою, останньою формою зловживан-

ня впливом є одержання неправомірної ви-
годи, яке може здійснювати у простий (безпо-
середнє отримання неправомірної вигоди) чи 
завуальований (факт її одержання на перший 
погляд є правомірним, оскільки маскується 
під виглядом цілком правомірної операції, 
наприклад, різні виплати, премії, консуль-
тування тощо) спосіб [10, с.12]. Як приклад 
простого способу одержання особою, упо-
вноваженою на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, неправомір-
ної вигоди  слід навести Вирок Глухівського 
міськрайонного суду Сумської області від 11 
червня 2018 р. Згідно з обвинувальним актом 
К. обвинувачувався в тому, що він. будучи мо-
лодшим інспектором прикордонної служби 3 
категорії 2 групи молодших інспекторів при-
кордонної служби 4 відділення інспекторів 
прикордонної служби відділу прикордонної 
служби «Шалигине» ІІ категорії (тип Б) Сум-
ського прикордонного загону, а також вій-
ськовослужбовцем правоохоронного органу 
спеціального призначення, діючи умисно, з 
корисливим мотивом, 26.02.2018 р. о 10 го-
дині 54 хвилини, отримав від громадянина 
неправомірну вигоду у сумі 8000 (вісім тисяч) 
доларів США за вирішення питання впли-
ву оперуповноваженим сектору криміналь-
ної поліції Глухівського ВП ГУ НП України 
в Сумській області З., з яким К. підтримував 
дружні відносини, на керівництво вказаного 
відділу поліції щодо закриття кримінально-
го провадження № 12018200070000062 від 
26.01.2018 за ознаками кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 309 КК 
України, та не притягнення С. до криміналь-
ної відповідальності, чим вчинив одержання 
неправомірної вигоди для третьої особи за 
вплив на прийняття рішення особою, уповно-
важеною на виконання функцій держави. Дії  
К. кваліфіковані за ч. 2 ст. 369-2 КК України 
[11].
З аналізу ч.2 ст.369-2 КК України випли-

ває, що суб’єктом цього злочину є особа, яка 
зловживає впливом. Втім у кримінально-пра-
вовій літературі це питання залишається дис-
кусійним. Так, скажімо, одні автори вважають, 
що суб’єкт цього складу злочину (ч.2,3 ст.369-
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2 КК України) є загальним [5, с. 488], інші ж 
впевнені, що він є спеціальним [7, с.1090].  
Незважаючи на те, що законодавець не кон-
кретизує коло осіб, які можуть зловживати 
впливом, втім очевидно, що вчинити аналізо-
ване посягання не може пересічний громадя-
нин. З цього приводу влучними є міркування 
В.М.Киричка, який пише наступне: «подібно 
тому, як поняття «зловживання службовим 
становищем» само по собі вказує на те, що 
суб’єктом такого зловживання є будь-яка осо-
ба, яка займає службове становище, поняття 
«зловживання впливом» само по собі обмеж-
ує коло суб’єктів цих дій будь-якими особами, 
які мають законний вплив на особу, уповно-
важену на виконання функцій держави, але 
зловживають ним» [12, с.42]. Підтвердженням 
такої позиції слугують норми міжнародного 
права. У Кримінальній конвенції про бороть-
бу з корупцією від 27 січня 1999 р. передба-
чено наступне: «кожна Сторона вживатиме 
таких законодавчих та інших заходів, які мо-
жуть бути необхідними для встановлення у 
своєму національному законодавстві кримі-
нальної відповідальності за умисне вчинення 
обіцяння, пропонування чи надання прямо 
або опосередковано будь-якої неправомірної 
переваги будь-якій особі, яка заявляє чи під-
тверджує, що вона може за винагороду зло-
вживати впливом на прийняття рішень будь-
якою особою...» (ст.12) [2].
Натомість у Конвенції ООН проти коруп-

ції від 11 грудня 2003 р. передбачена заборо-
на вимагання або прийняття державною по-
садовою особою чи будь-якою іншою особою, 
особисто або через посередників, будь-якої 
неправомірної переваги для самої себе чи для 
іншої особи, щоб ця особа чи така інша осо-
ба зловживала своїм справжнім або удаваним 
впливом… » (ст.18) . Відповідно до положень 
ч.2 цього документу, державна посадова особа 
охоплює три категорії осіб: 1) будь-яка особа, 
яка обіймає посаду в законодавчому, виконав-
чому, адміністративному або судовому органі; 
2) будь-яка інша особа, яка виконує будь-яку 
державну функцію, зокрема для державно-
го органу або державного підприємства, або 
надає будь-яку державну послугу; 3) будь-яка 
інша особа, що визначається як «державна по-
садова особа» у внутрішньому праві Держави-
учасниці.

Врешті-решт, слід зупинитись на питанні, 
з якою формою вини вчиняються злочини, пе-
редбачені ч.2 ст.369-2 КК України. Варто за-
значити, що законодавчий опис суспільно не-
безпечних діянь засвідчує, що такі посягання 
вчиняються тільки з умисною формою вини, 
оскільки в таких злочинах присутній корис-
ливий мотив. На це також звертається увага 
у ст.3 Кримінальної Конвенції про боротьбу з 
корупцією від 27 січня 1999 р.  Як приклад, 
можна навести вирок  Підгаєцького районно-
го суду Тернопільської області від 15 квітня 
2016 р. Так, 16 лютого 2016 року до завідувача 
Підгаєцького районного сектору Управління 
Державної міграційної служби України в Тер-
нопільській області І. звернувся Г. з тим, щоб 
він посприяв йому в позачерговому оформ-
ленні та видачі паспорта громадянина Укра-
їни для виїзду за кордон. При цьому, у ході 
вказаної розмови, І. запевнив Г., що за при-
йняття рішення службовими особами одного 
із секторів Управління Державної міграційної 
служби України Тернопільській області необ-
хідно надати грошові кошти в розмірі 2000 
грн. Також обвинувачений запевнив, що він 
вплине на службових осіб вказаного сектору, 
при прийнятті ними рішення щодо позачер-
гового оформлення та видачі паспорта.
У подальшому, 19.09.2016 р. об 15-20 год. 

І., доводячи до кінця свій злочинний намір, 
який полягав у його протиправному збагачен-
ні, у приміщенні службового кабінету одержав 
від Г. неправомірну вигоду в розмірі 2000 грн., 
за здійснення впливу на службових осіб одного 
із секторів Управління Державної міграційної 
служби України на прийняття рішення щодо 
позачергового оформлення та видачі паспорта 
громадянина України для виїзду за кордон, піс-
ля чого був викритий працівниками СБУ [13].

Висновки
Таким чином, запровадження криміналь-

ної відповідальності за зловживання впливом 
є виправданим кроком законодавця. Водно-
час ефективність протидії таким злочинним 
проявам, перш за все, залежить від опису 
ознак об’єктивної сторони цього складу зло-
чину. З огляду на це розгляд обраної темати-
ки і надалі залишатиметься актуальним для 
теорії кримінального права та  правозастосу-
вання.
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SUMMARY 
Сriminal law characteristics of trading in in-

fl uence is examined. The proper changes are ana-
lysed in the Criminal code of Ukraine in connec-
tion with passing an Act of Ukraine “About making 
alteration in some legislative acts of Ukraine in 
relation to bringing a national legislation over in 
accordance with the standards of Criminal conven-
tion about a fi ght against a corruption” from April, 
18 in 2013.

The state of theoretical study of the issue of 
criminal responsibility for trading in infl uence was 
conducted. A brief review of criminal literature has 
given an opportunity to conclude that the issue of 
criminal responsibility for trading in infl uence is 
one of those who have not been properly resolved. 
The peculiarities of the objective side of the crime 
«trading in infl uence» are analyzed. It is described 
as a formal crime, indicating that the obligatory 
indication of the objective side is only a socially 
dangerous act.

It is established that the subject of trading in 
infl uence is special. The peculiarities of the subjec-
tive part of the crime «trading in infl uence», com-
mitted solely with direct intent, are investigated, 
since the corresponding crime is described as hav-
ing a formal composition.

Based on the analysis of scientifi c literature 
studied approaches to the concept and importance 
of «accepting proposal, promise or receipt of illegal 
benefi t».  A number of proposals aimed at improv-
ing the criminal law and practice.

Key words: trading in infl uence, illegal benefi t, 
offi cial person, сriminal law characteristics.



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

118ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2022

 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅËÅÃÓÂÀÍÍß ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÕ 
ÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÜ ÙÎÄÎ ÇÄ²ÉÑÍÅÍÍß ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ 
ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß ²ÍØÎÌÓ ÎÐÃÀÍÓ ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

Порядок делегування процесуальних по-
вноважень щодо здійснення досудового роз-
слідування іншому органу досудового розслі-
дування, у тому числі слідчому підрозділу 
вищого рівня в межах одного органу, пред-
метом самостійного дослідження не був, що 
вказує на актуальність теми дослідження, її 
теоретичну та практичну значимість. Це 
зумовило постановку мети статті структу-
рування порядку делегування процесуальних 
повноважень у цій формі та розкриття зміс-
ту його елементів.
Обґрунтовано, що загальний порядок до-

ручення здійснення досудового розслідування 
іншому органу досудового розслідування, у тому 
числі слідчому підрозділу вищого рівня в меж-
ах одного органу, включає в себе три етапи: 1) 
встановлення неефективності досудового роз-
слідування або наявності об’єктивних обста-
вин, що унеможливлюють функціонування 
відповідного органу досудового розслідування чи 
здійснення ним досудового розслідування в умо-
вах воєнного стану; 2) ухвалення рішення про 
доручення здійснення досудового розслідування 
іншому органу досудового розслідування, у тому 
числі слідчому підрозділу вищого рівня в межах 
одного органу; 3) передання матеріалів кримі-
нального провадження іншому органу або під-
розділу.
На основі аналізу норм КПК України, судо-

вої практики, сформованої Верховним Судом, 
і доктринальних підходів детально розкрито 
зміст кожного з наведених етапів, що дозволи-
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ло повно охарактеризувати зазначену форму 
делегування процесуальних повноважень.
За результатами дослідження констато-

вано, що доручення відповідним прокурором 
здійснення досудового розслідування іншому 
органу досудового розслідування, у тому числі 
слідчому підрозділу вищого рівня в межах одно-
го органу, є формою делегування процесуальних 
повноважень, що передбачає передання на під-
ставі обґрунтованої та вмотивованої поста-
нови матеріалів кримінального провадження 
щодо будь-якого кримінального правопорушен-
ня такому органу або підрозділу (за винятком 
випадків, визначених нормами кримінального 
процесуального закону), що здійснюється в разі 
встановлення неефективності досудового роз-
слідування або наявності об’єктивних обста-
вин, що унеможливлюють функціонування 
відповідного органу досудового розслідування чи 
здійснення ним досудового розслідування в умо-
вах воєнного стану.
Ключові слова: процесуальні повноважен-

ня, делегування процесуальних повноважень, 
доручення прокурора, неефективність досудо-
вого розсліду вання, здійснення досудового роз-
слідування в умовах воєнного стану.

Постановка проблеми
Делегування процесуальних повнова-

жень у кримінальному провадженні здій-
снюється у формах, які визначені нормами 
КПК України та до числа яких належить до-
ручення відповідним прокурором здійснен-
ня досудового розслідування іншому органу 
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досудового розслідуван ня, у тому числі слід-
чому підрозділу вищого рівня в межах одно-
го органу.
Механізм делегування процесуальних 

повноважень у вказаній формі закріплений 
абзацом 1 частини 5 статті 36 КПК Украї-
ни, відповідно до якого Генеральний про-
курор (особа, яка виконує його обов’язки), 
керівник обласної прокуратури, їх перші 
заступники та заступники своєю вмотиво-
ваною постановою мають право доручити 
здійснення досудового розслідування будь-
якого кримінального правопорушення ін-
шому органу досудового розслідування, у 
тому числі слідчому підрозділу вищого рівня 
в межах одного органу, у разі неефективного 
досудового розслідування або за наявності 
об’єктивних обставин, що унеможливлюють 
функціонування відповідного органу досу-
дового розслідування чи здійсненням ним 
досудового розслідування в умовах воєнного 
стану [1]. Звертаючись до системного аналі-
зу наведеної норми в її попередній редакції, 
що закріплювала неефективність досудового 
розслідування як єдину підставу доручення 
здійснення досудового розслідування ін-
шому органу досудового розслідування, у її 
взаємозв’язку з нормами статей 86, 87, 110, 
214, 216 КПК України, Верховний Суд дій-
шов висновку, що змістом цих норм визна-
чається належна правова процедура реалі-
зації Генеральним прокурором, керівником 
обласної прокуратури, їх першими заступ-
никами та заступниками повноважень, пе-
редбачених частиною 5 статті 36 КПК Укра-
їни, яка містить такі елементи: а) належний 
суб’єкт (Генеральний прокурор, керівник 
обласної прокуратури, їх перші заступники 
та заступники); б) оцінка досудового розслі-
дування як неефективного; в) відображення 
такої оцінки у відповідному процесуальному 
рішенні – постанові; г) вмотивованість такої 
постанови (постанова Об’єднаної палати Ка-
саційного кримінального суду у складі Вер-
ховного Суду від 24.05.2021 р. у справі № 
640/5023/19) [2].
Стан нормативного закріплення механіз-

му доручення здійснення досудового розслі-
дування іншому органу досудового розсліду-
вання та сформована на основі норм кримі-
нального процесуального закону правозас-

тосовна практика дозволяють виокремити 
порядок ухвалення відповідного процесу-
ального рішення, загальний для передан-
ня матеріалів кримінального провадження 
щодо будь-якого кримінального правопору-
шення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

До розкриття окремих елементів ме-
ханізму реалізації норм частини 5 статті 36 
КПК України, звертаються О.В. Баулін, 
В.О. Гринюк, І.О. Крицька, Н.А. Макарен-
ко, Д.М. Мірковець, А.А. Омаров, І.В. Ро-
гатюк, К.М. Христенко, С.І. Чернобаєв та 
інші вітчизняні вчені. Водночас, порядок 
делегування процесуальних повноважень 
щодо здійснення досудового розслідування 
іншому органу досудового розслідування, у 
тому числі слідчому підрозділу вищого рівня 
в межах одного органу, предметом самостій-
ного дослідження не був.

Метою статті є структурування порядку 
делегування процесуальних повноважень 
щодо здійснення досудового розслідування 
іншому органу досудового розслідування, у 
тому числі слі дчому підрозділу вищого рівня 
в межах одного органу, та розкриття змісту 
його елементів.

Виклад основного матеріалу
Виходячи зі змісту абзацу 1 частини 5 

статті 36 КПК України, загальний порядок 
доручення здійснення досудового розсліду-
вання іншому органу досудового розсліду-
вання, у тому числі слідчому підрозділу ви-
щого рівня в межах одного органу, включає 
в себе три етапи: 1) встановлення неефектив-
ності досудового розслідування або наявнос-
ті об’єктивних обставин, що унеможливлю-
ють функціонування відповідного органу до-
судового розслідування чи здійснення ним 
досудового розслідування в умовах воєнного 
стану; 2) ухвалення рішення про доручення 
здійснення досудового розслідування іншо-
му органу досудового розслідування, у тому 
числі слідчому підрозділу вищого рівня в 
межах одного органу; 3) передання матеріа-
лів кримінального провадження іншому ор-
гану або підрозділу.
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Встановлення неефективності досудово-
го розслідування або наявності об’єктивних 
обставин, що унеможливлюють функціону-
вання відповідного органу досудового роз-
слідування чи здійснення ним досудового 
розслідування в умовах воєнного стану, є 
початковим етапом у структурі дій, спрямо-
ваних на доручення здійснення досудового 
розслідування іншому органу досудового 
розслідування, у тому числі слідчому підроз-
ділу вищого рівня в межах одного органу.
Ефективність/неефективність досудо-

вого розслідування встановлюється в ході 
оцінювання діяльності слідчого із виконан-
ня завдань кримінального провадження, 
визначених статтею 2 КПК України, у кон-
кретному кримінальному провадженні. Як 
відзначає Верховний Суд, обов’язковою 
передумовою реалізації Генеральним про-
курором, керівником обласної прокуратури, 
їх першими заступниками та заступниками 
повноважень, передбачених частиною 5 
статті 36 КПК України, є оцінка досудово-
го розслідування органом досудового роз-
слідування, встановленим статті 216 КПК 
України, як неефективного та відображення 
такої оцінки в постанові з наведенням відпо-
відного мотивування (постанова Об’єднаної 
палати Касаційного кримінального суду у 
складі Верховного Суду від 24.05.2021 р. 
у справі № 640/5023/19) [2]. Власне оціню-
вання діяльності слідчого дозволить визна-
чити якість виконання покладених на нього 
обов’язків, виявити недоліки в його роботі 
та, з їх урахуванням, встановити неефектив-
ність здійснення ним досудового розсліду-
вання в конкретному кримінальному прова-
дженні і доцільність передання останнього 
іншому органу досудового розслідування, у 
тому числі слідчому підрозділу вищого рівня 
в межах одного органу, або, навпаки, конста-
тувати ефективність здійснюваного слідчим 
досудового розслідування та, за наявності 
недоліків у його процесуальній діяльності, 
надати вказівки щодо їх усунення.
Результатам оцінювання ефективності 

досудового розслідування значною мірою 
притаманний суб’єктивний характер, зумов-
лений покладенням повноважень щодо його 
здійснення на прокурора, який здійснює 
нагляд за додержанням законів під час про-

ведення досудового розслідування у формі 
процесуального керівництва досудовим роз-
слідуванням у конкретному кримінальному 
провадженні, а також відповідного прокуро-
ра за посадою, який згідно з абзацом 1 час-
тини 5 статті 36 КПК України вправі дору-
чити здійснення досудового розслідування 
іншому органу досудового розслідування, у 
тому числі слідчому підрозділу вищого рівня 
в межах одного органу.
На відміну від ефективності/неефектив-

ності досудового розслідування, існування 
об’єктивних обставин, що унеможливлюють 
функціонування відповідного органу досудо-
вого розслідування чи здійснення ним досу-
дового розслідування в умовах воєнного ста-
ну, встановлюється на основі формального 
та функціонального критеріїв. Формальний 
критерій ґрунтується на вимогах норм статей 
5 і 6 Закону України «Про правовий режим 
воєнного стану» від 12.05.2015 р. № 389-VIII, 
з урахуванням яких воєнний стан в Україні 
або в окремих її місцевостях вводиться від-
повідним указом Президента України, який 
затверджується Верховною Радою України і 
в якому зазначаються, у тому числі, межі те-
риторії, на якій вводиться воєнний стан, час 
введення і строк, на який він вводиться [3]. 
Відповідно, встановлення цього критерію 
передбачає надання відповідей на питан-
ня, чи діяв правовий режим воєнного стану 
в адміністративно-територіальній одиниці 
України, у межах якої відповідно до законо-
давства створений і функціонує відповідний 
орган досудового розслідування, на конкрет-
ний момент та чи не був він припинений або 
скасований відповідно до статті 7 зазначено-
го Закону України. Функціональний крите-
рій вказує на необхідність надання відповіді 
на питання, чи унеможливлюють встановле-
ні обставини, об’єктивно зумовлені умовами 
воєнного стану, функціонування відповідно-
го органу досудового розслідування чи здій-
снення ним досудового розслідування.
Наявність відповідних відомостей, які 

стосуються конкретного кримінального про-
вадження, щодо його неефективності, як 
вказує Верховний Суд, відповідним проку-
рором може бути встановлено на будь-якому 
етапі досудового розслідування, у тому чис-
лі і на його початку, та бути підставами для 
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прийняття рішення в порядку і відповідно 
до вимог частини 5 статті 36 КПК України 
(постанова  Об’єднаної палати Касаційно-
го кримінального суду в складі Верховного 
Суду від 24.05.2021 р. у справі № 640/5023/19) 
[2]. У повному обсязі такий підхід підлягає 
застосуванню й до встановлення наявності 
об’єктивних обставин, що унеможливлюють 
функціонування відповідного органу досу-
дового розслідування чи здійснення ним до-
судового розслідування в умовах воєнного 
стану.
Наступним етапом загального порядку 

доручення здійснення досудового розсліду-
вання іншому органу досудового розсліду-
вання, у тому числі слідчому підрозділу ви-
щого рівня в межах одного органу, є ухвален-
ня відповідного процесуального рішення. 
Відносячи право надавати такі доручення до 
компетенції Генерального прокурора (особи, 
яка виконує його обов’язки), керівника об-
ласної прокуратури, їх перших заступників і 
заступників (абзац 1 частини 5 статті 36 КПК 
України) [1], законодавець не визначає меха-
нізм його реалізації. Алгоритм ухвалення від-
повідного процесуального рішення з підста-
ви неефективності досудового розслідування 
запропонований І.В. Рогатюком, на думку 
якого, прокурор-процесуальний керівник, 
виявивши факт неефективного досудового 
розслідування, повинен скласти відповідний 
висновок у письмовій формі, у якому зазна-
чити обставини, через які він уважає досудо-
ве розслідування неефективним, після чого 
рапортом поінформувати керівника органу 
прокуратури про неефективність досудово-
го розслідування та доцільність передання 
кримінального провадження іншому органу 
досудового розслідування. У разі призначен-
ня групи прокурорів цей обов’язок слід по-
класти на старшого прокурора групи. Анало-
гічним чином повинен діяти прокурор-про-
цесуальний керівник, який є працівником 
відділу (управління) прокуратури обласного 
рівня або Офісу Генерального прокурора, 
однак він повинен інформувати начальника 
відповідного відділу (управління), а той, у 
свою чергу, – суб’єкта права передання кри-
мінального провадження. Отримавши ра-
порт та висновок прокурора-процесуально-
го керівника, керівник органу прокуратури 

повинен звернутися до прокурора вищого 
рівня з клопотанням про передачу кримі-
нального провадження, у якому зазначити, у 
чому саме полягає неефективність досудово-
го розслідування, та висловити пропозицію 
про передання кримінального провадження 
іншому органу досудового розслідування. 
За результатами розгляду такого клопотан-
ня суб’єкт права передання кримінального 
провадження повинен передати криміналь-
не провадження іншому органу досудового 
розслідування шляхом прийняття вмотиво-
ваної постанови або відмовити в цьому [4, с. 
150].
Вимога вмотивованості постанови про 

доручення досудового розслідування іншо-
му органу досудового розслідування прямо 
закріплена абзацом 1 частини 5 статті 36 
КПК України і зумовлена необхідністю за-
безпечення правової визначеності. Вмотиво-
ваність цієї постанови передбачає наведен-
ня в ній належних і достатніх мотивів для 
ухвалення відповідного процесуального рі-
шення. Постанова про доручення досудово-
го розслідування іншому органу досудового 
розслідування за своєю формою та змістом 
повинна відповідати вимогам частин 5 і 6 
статті 110 КПК України, у тому числі міс-
тити відомості про зміст обставин, які є під-
ставами для прийняття постанови, і мотиви 
прийняття постанови, їх обґрунтування та 
посилання на положення цього Кодексу [1]. 
Таким чином, поряд із вмотивованістю, вка-
зана постанова повинна характеризуватися 
також обґрунтованістю.
Обґрунтованість і вмотивованість поста-

нови про доручення досудового розслідуван-
ня іншому органу досудового розслідування 
відіграють вагоме значення в контексті як 
дотримання належної правової процедури 
у цілому, так і забезпечення допустимості 
доказів зокрема. На це звертає увагу Вер-
ховний Суд, який відзначає, що постанова 
про доручення досудового розслідування 
іншому органу досудового розслідування, 
її обґрунтування та вмотивування має бути 
предметом дослідження суду в кожному кри-
мінальному провадженні, яке здійснюється 
з урахуванням його конкретних обставин. 
Результати такого дослідження утворюють 
підстави для подальшої оцінки отриманих 
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у результаті проведеного досудового розслі-
дування доказів з точки зору допустимості. 
У разі доручення Генеральним прокурором, 
керівником обласної прокуратури, їх перши-
ми заступниками та заступниками здійснен-
ня досудового розслідування кримінального 
правопорушення іншому органу досудового 
розслідування без встановлення неефектив-
ності досудового розслідування органом до-
судового розслідування, визначеним статтею 
216 КПК України, зазначені уповноважені 
особи діятимуть поза межами своїх повно-
важень. У такому випадку матиме місце не-
дотримання належної правової процедури 
застосування частини 5 статті 36 КПК Украї-
ни та порушення вимог статей 214, 216 КПК 
України. Наслідком недотримання належної 
правової процедури як складового елемента 
принципу верховенства права є визнання 
доказів, одержаних у ході досудового роз-
слідування недопустимими на підставі статті 
86, пункту 2 частини 3 статті 87 КПК Украї-
ни як таких, що зібрані (отримані) неуповно-
важеними особами (органом) у конкретному 
кримінальному провадженні, з порушенням 
установленого законом порядку (постано-
ва Об’єднаної палати Касаційного кримі-
нального суду у складі Верховного Суду від 
24.05.2021 р. у справі № 640/5023/19) [2].
Зав ершальним етапом загального по-

рядку доручення здійснення досудового 
розслідування іншому органу досудового 
розслідування, у тому числі слідчому підроз-
ділу вищого рівня в межах одного органу, є 
передання матеріалів кримінального прова-
дження цьому органу або підрозділу.
Обов’язок передання матеріалів кримі-

нального провадження в разі прийняття 
постанови про доручення досудового розслі-
дування іншому органу досудового розслі-
дування Наказом Генерального прокурора 
«Про організацію діяльності прокурорів у 
кримінальному провадженні» від 30.09.2021 
р. № 309 покладається на керівників про-
куратур усіх рівнів, їх перших заступників 
і заступників, які відповідно до розподілу 
обов’язків та в межах повноважень, перед-
бачених КПК України, зобов’язані забезпе-
чити: 1) передачу матеріалів кримінальних 
проваджень до служби діловодства органу 
прокуратури для пересилки (доставляння) 

до іншого органу прокуратури, а також, в 
окремих випадках, до відповідного органу 
досудового розслідування, одночасно з при-
йняттям відповідного рішення, але не пізні-
ше наступного робочого дня; 2) проведення 
перевірки наявності та належного оформ-
лення речових доказів, інших предметів, 
грошей, цінностей, документів, вилучених 
чи наданих у ході досудового розслідування, 
наявності та належного оформлення матері-
алів кримінального провадження, складання 
акту приймання-передачі, який долучити до 
наглядового провадження у кримінальному 
провадженні (пункти 9.2 і 9.13) [5]. Разом із 
матеріалами кримінального провадження, 
як слушно вказує А.А. Омаров, переданню 
іншому органу досудового розслідування 
підлягають відповідна постанова прокурора 
та супровідний лист, що має містити загаль-
ний опис переданих документів [6, с. 9].

Висновки
Доручення відповідним прокурором 

здійснення досудового розслідування іншо-
му органу досудового розслідування, у тому 
числі слідчому підрозділу вищого рівня в 
межах одного органу, є формою делегуван-
ня процесуальних повноважень, що перед-
бачає передання на підставі обґрунтованої 
та вмотивованої постанови матеріалів кри-
мінального провадження щодо будь-якого 
кримінального правопорушення такому ор-
гану або підрозділу (за винятком випадків, 
визначених нормами кримінального про-
цесуального закону), що здійснюється в разі 
встановлення неефективності досудового 
розслідування або наявності об’єктивних об-
ставин, що унеможливлюють функціонуван-
ня відповідного органу досудового розсліду-
вання чи здійснення ним досудового розслі-
дування в умовах воєнного стану.
У структурі порядку делегування про-

цесуальних повноважень щодо здійснення 
досудового розслідування іншому органу до-
судового розслідування, у тому числі слідчо-
му підрозділу вищого рівня в межах одного 
органу, доцільно виокремлювати три етапи 
(встановлення визначених абзацом 1 части-
ни 5 статті 36 КПК України підстав для де-
легування, ухвалення відповідного проце-
суального рішення та передання матеріалів 
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кримінального провадження іншому органу 
або підрозділу), розкриття змісту яких до-
зволяє повно охарактеризувати зазначену 
форму делегування процесуальних повно-
важень.
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Vorobchak O.A. 
THE PROCEDURE FOR DELEGATING 

PROCEDURAL POWERS REGARDING 
PRE-TRIAL INVESTIGATION TO 

ANOTHER PRE-TRIAL INVESTIGATION 
BODY

The procedure for delegating procedural 
powers to carry out a pre-trial investigation to 
another pre-trial investigation body, including a 
higher-level investigative unit within same body, 
was not the subject of an independent study, 
which indicates the relevance of the research 

topic, its theoretical and practical signifi cance. 
This led to setting as the purpose of the article 
the structuring of the procedure for delegating 
of procedural powers in this form and the dis-
closure of the content of its elements.

It is substantiated that the general procedure 
for entrusting the implementation of a pre-trial 
investigation to another pre-trial investigation 
body, including a higher-level investigative unit 
within the same body, includes three stages: 1) 
establishing the ineffectiveness of the pre-trial 
investigation or the existence of objective cir-
cumstances that make it impossible for the rel-
evant body to function a pre-trial investigation 
or its implementation of a pre-trial investigation 
under martial law conditions; 2) making a deci-
sion to entrust the implementation of a pre-trial 
investigation to another pre-trial investigation 
body, including a higher-level investigative unit 
within the same body; 3) transfer of criminal 
proceedings materials to another body or unit.

Based on the analysis of the norms of the 
Criminal Procedure Code of Ukraine, judicial 
practice formed by the Supreme Court and 
doctrinal approaches, the content of each of 
the above stages was revealed in detail, which 
made it possible to fully characterize the speci-
fi ed form of delegation of procedural powers.

According to the results of the study, it was 
established that the mandate of the relevant 
prosecutor to carry out a pre-trial investigation 
to another pre-trial investigation body, includ-
ing a higher-level investigative unit within the 
same body, is a form of delegation of procedural 
powers, which involves, on the basis of a sub-
stantiated and reasoned decision, the transfer 
of materials of criminal proceedings regarding 
any criminal offense to such a body or subdi-
vision (with the exception of cases determined 
by the norms of the criminal procedural law), 
which is carried out in the event of establishing 
the ineffectiveness of the pre-trial investigation 
or the existence of objective circumstances that 
make it impossible for the relevant pre-trial in-
vestigation body to function or conduct a pre-
trial investigation under martial law conditions.

Key words: procedural powers, delegation 
of procedural powers, mandate of the prosecu-
tor, ineffectiveness of pre-trial investigation, 
implementation of pre-trial investigation under 
martial law conditions.
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ÒÀÊÒÈ×Í² ÏÐÈÉÎÌÈ ÄÎÏÈÒÓ, 
ÑÏÐßÌÎÂÀÍ² ÍÀ ÂÈßÂËÅÍÍß ÒÀ ÏÎÄÎËÀÍÍß 

ÏÐÎÒÈÄ²¯ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍÞ

У статті підкреслено, що слідчому (дізна-
вачеві) варто упродовж усього процесу досудо-
вого розслідування злочинів (кримінальних 
проступків) вживати заходів із виявлення, 
нейтралізації та подолання протидії роз-
слідуванню. Обґрунтовано актуальність пи-
тання про тактичні прийоми виявлення 
та подолання протидії розслідуванню під час 
проведення допиту. Встановлено, що допит – 
це чітко закріплена кримінальним процесу-
альним законодавством форма бесіди з допи-
туваним для отримання від нього важливої 
для кримінального провадження інформації. 
Під час проведення допиту можуть засто-
совуватися тактичні прийоми, спрямовані 
на здійснення психологічного впливу на осо-
бу, в тому числі й для досягнення цілей ви-
ховного характеру. З’ясовано, що тактичні 
прийоми допиту, спрямовані на виявлення 
та подолання протидії розслідуванню, зале-
жать й від причин перешкоджання здійснен-
ню кримінального провадження. Вказано, що 
забезпечення подолання протидії розсліду-
вання та ефективності проведення допиту 
залежать від організаційних навиків слідчо-
го (дізнавача). Акцентовано, що тактичні 
прийоми допиту, спрямовані на виявлення 
та подолання протидії розслідуванню, пере-
дусім зводяться до його якісної підготовки. 
Охарактеризовано особливості підготовчого, 
робочого та заключного етапів допиту, які 
дозволяють виявити й усунути протидії роз-
слідуванню. Наголошено, що особливе місце на 
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заключному етапі допиту відводиться оцінці 
отриманих показань і їх співставленні з ін-
шими доказами в кримінальному проваджен-
ні.
Ключові слова: допит, тактика допиту, 

тактичний прийом, виявлення та подо-
лання протидії розслідуванню, підготовчий 
етап, робочий етап, заключний етап, оцінка 
показань.

Постановка проблеми
Досудове розслідування кримінальних 

правопорушень є складовою криміналь-
ної процесуальної діяльності уповноваже-
них суб’єктів і спрямоване на встановлення 
всіх обставин, що підлягають доказуванню 
й мають значення для кримінального про-
вадження, та їх підтвердження належними, 
достатніми, достовірними та допустимими 
доказами. Проте часто слідчий (дізнавач) 
стикається із протистоянням з боку право-
порушника чи інших зацікавлених осіб, яке 
націлене на перешкоджання, а то й узагалі 
недопущення, вирішення визначених Кри-
мінальним процесуальним кодексом Укра-
їни, завдань кримінального провадження. 
Мова йде про протидію досудовому розслі-
дуванню. У такому разі слідчому (дізнаваче-
ві) варто упродовж усього процесу досудо-
вого розслідування злочинів (кримінальних 
проступків) вживати заходів із виявлення, 
нейтралізації та подолання такої протидії. 
Зокрема, чимала роль приділяється пра-
вильному виборові тактичних прийомів і/
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чи їх системи під час проведення окремих 
слідчих (розшукових), негласних слідчих 
(розшукових) та інших процесуальних дій. 
Через що актуальним є питання про тактич-
ні прийоми виявлення та подолання проти-
дії розслідуванню під час проведення харак-
терної для всіх без винятку кримінальних 
проваджень слідчої (розшукової) дії, а саме – 
допиту.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Тактичні прийоми проведення окремих 
слідчих (розшукових) дій узагалі та допиту 
зокрема, а також тактичні прийоми, спря-
мовані на виявлення та подолання про-
тидії розслідуванню, в тому числі під час 
проведення допиту, часто досліджувалися 
на сторінках фахової навчальної, методич-
ної та наукової літератури багатьма вчени-
ми. Наприклад, такими як: В.П. Бахіним, 
А.Ф. Волобуєвим, В.А. Журавлем, В.О. Ко-
новаловою, П.М. Лепісевичем, В.Л. Ортин-
ським, К.О. Чаплинським, В.Ю. Шепітьком, 
Р.М. Шехавцовим та іншими. Але, незва-
жаючи на різноманіття наукових поглядів 
щодо вирішення окресленої проблематики, 
чимало питань і досі залишаються спірними, 
неоднозначними, а то й узагалі невирішени-
ми. Тому в цій статті ставимо перед собою 
наступне наукове завдання – виокремити й 
охарактеризувати тактичні прийоми допи-
ту, спрямовані на виявлення та подолання 
протидії розслідуванню. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Вирішення поставленого завдання до-
речно розпочати зі з’ясування сутності й 
мети допиту як вербальної й інформативної 
слідчої (розшукової) дії, в ході якої отриму-
ється доказова інформація з особистісних 
джерел. У такий спосіб вдасться наочно про-
демонструвати взаємозв’язок між тактични-
ми завданнями допиту, слідчими ситуаціями 
та конкретними тактичними прийомами, 
спрямованими на виявлення та подолання 
протидії розслідуванню.
Процесуальні вимоги, які обов’язково 

повинні бути дотримані в кожному випадку 
проведення такої слідчої (розшукової) дії як 

допит, визначені законодавцем у ст. ст. 104–
106, 107, 224–227, 615 Кримінального проце-
суального кодексу (далі – КПК) України [1]. 
При цьому дефініція поняття «допит» у кри-
мінальному процесуальному законодавстві 
відсутня. Сутність і основні риси вказаної 
слідчої (розшукової) дії як засобу збирання 
доказової інформації під час досудового роз-
слідування кримінальних проступків і зло-
чинів висвітлюються в наукових працях з 
галузей криміналістики та кримінального 
процесу.
Зокрема, І.В. Басиста, С.О. Пришляк за-

значають, що допит – це ефективний засіб 
виховання особи, яку допитують; багатопла-
нова, складна слідча дія, яка охоплює про-
цесуальний, криміналістичний, організацій-
ний, психологічний і етичний аспекти [2, 
с. 2]. Наведене трактування, на нашу думку, 
тільки окреслює багатогранність допиту як 
слідчої (розшукової) дії, проте не розкриває 
його сутності. Більш того, вдається сумнів-
ним твердження з приводу того, що допит 
є засобом виховання допитуваного. Це, пе-
редусім, чітко закріплена кримінальним 
процесуальним законодавством форма бесі-
ди з допитуваним для отримання від нього 
важливої для кримінального провадження 
інформації. Звісно, під час її проведення 
можуть застосовуватися тактичні прийоми, 
спрямовані на здійснення психологічного 
впливу на особу, в тому числі й для досяг-
нення цілей виховного характеру. Але, ви-
ходячи зі змісту ст. 2 КПК України, вихо-
вання особи не є завданням кримінального 
провадження, а тільки одним із способів 
його вирішення. 
Дещо уточненим тлумачення допи-

ту пропонують Н. Максимишин і В. Чер-
нецька. На їх думку, це процесуальна дія, 
яка являє собою регламентований кри-
мінальними процесуальними нормами 
інформацій но-психологічний  процес спіл-
кування осіб, котрі беруть у участь у кри-
мінальному провадженні, спрямований  на 
отримання, перевірку, оцінку й використан-
ня уповноваженими на це особами доказів 
та іншої інформації  від допитуваного про 
відомі йому обставини, що мають значення 
для встановлення дійсності в кримінально-
му провадженні [3, с. 252; 4, с. 8; 5, с. 284]. 
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У цілому з вказаним твердженням варто 
погодитися. Проте, вважаємо, доречним 
його доповнити вказівкою на мету допиту, 
а саме – отримання не просто доказової ін-
формації, а правдивих показань у мірі обі-
знаності допитуваного про обставини, що 
підлягають доказуванню та мають значення 
для кримінального провадження.
Безсумнівно, допит є найбільш розпо-

всюдженою слідчою (розшуковою) дією, 
з якою стикаються в своїй професійній ді-
яльності слідчі (дізнавачі). Без неї не обхо-
диться жодне кримінальне провадження. 
Тому важливо правильно володіти такти-
кою проведення будь-якого виду допиту 
під час розслідування окремих категорій 
кримінальних правопорушень. Зокрема, 
особлива увага обов’язково повинна приді-
лятися активному використанню тактичних 
прийомів, спрямованих на виявлення та по-
долання протидії розслідуванню. Не дарма, 
допит, не дивлячись на свою розповсюдже-
ність, залишається однією з найскладніших 
слідчих (розшукових) дій. Бо, як удало підмі-
чають А.С. Мальгіна, І.М. Горбаньов, «слід-
чому досить часто протистої ть особа, яка не 
бажає давати показання або, навпаки, осо-
ба надає занадто великий  обсяг інформації , 
серед якого необхідно виокремити лише ту, 
яка має значення для кримінального прова-
дження» [6, с. 268]. Причому такі дії з боку 
допитуваного можуть бути як умисними, 
так і навпаки – несвідомими. Тобто слідчо-
му (дізнавачеві) потрібно не просто виявити 
ознаки, які вказують на можливу протидію 
розслідуванню під час проведення допиту, 
а й з’ясувати наявність чи відсутність в осо-
би бажання протидіяти досудовому розслі-
дуванню.
Як відомо, протидіяти розслідуванню 

кримінальних правопорушень може як пра-
вопорушник, так і потерпіла особа чи інша 
зацікавлена особа. Це вказує на те, що засто-
совувати прийоми виявлення та подолання 
протидії розслідуванню слідчий (дізнавач) 
може як під час допиту підозрюваного, так 
і допиту потерпілого та/чи свідка. При цьо-
му окремі прийоми будуть спільними для 
будь-яких видів допиту, а інші – відмінними 
та/чи деталізованими залежно від видової 
специфіки вказаної слідчої (розшукової) дії 

(наприклад, віку допитуваного, його проце-
суального статусу, наявності кримінального 
досвіду тощо). Крім того, варто наголосити, 
що тактичні прийоми допиту, спрямовані 
на виявлення та подолання протидії розслі-
дуванню, залежать й від причин перешко-
джання здійсненню кримінального прова-
дження.
Зокрема, Н. Проданець, систематизу-

ючи тактичні прийоми виявлення та подо-
лання неправдивих показань неповнолітніх 
осіб, передусім з’ясовує загальні причини 
давання неправдивих показань як одного 
із способу протидії розслідуванню. Вона за 
допомогою аналізу наукових праць, при-
свячених проблематиці отримання прав-
дивих свідчень під час допиту, встановлює, 
що такими причинами, зазвичай, є: у статусі 
підозрюваного – зацікавленість у наслідках 
розслідування; у статусі потерпілого – на-
магання «згладити» картину подій , утаї ти 
суттєві обставини, неналежна роль потерпі-
лого в події ; невірне розуміння порядності, 
честі, товариства, страху помсти з боку підо-
зрюваних чи ї хніх родичів, небажання бути 
викликаними на допит під час досудового 
провадження, на судових стадіях, співчуття 
до обвинуваченого, схильність перебільшу-
вати події  чи факти, очевидцями яких вони 
були, схильність до фантазування; намаган-
ня приховати свої  вчинки, аморальну пове-
дінку, боягузтво [7, с. 112].
Тому, виходячи з вищенаведеного, слі-

дує, що під час допиту слідчому (дізнавачеві) 
потрібно чітко визначити мету та завдання 
вказаної слідчої (розшукової) дії з урахуван-
ням наявної на конкретному етапі розсліду-
вання слідчої ситуації, обрати тактичні при-
йоми допиту залежно від прогнозованих 
варіантів поведінки допитуваного тощо. 
Іншими словами, забезпечення подолання 
протидії розслідування та ефективності про-
ведення допиту залежать від організаційних 
навиків слідчого (дізнавача). Бо, як влучно 
підкреслює О.В. Пчеліна, способи подолан-
ня протидії насамперед зводяться до якісно-
го планування та організації кримінального 
провадження [8, с. 439].
Щодо тактичних прийомів допиту, спря-

мованих на виявлення та подолання проти-
дії розслідуванню, зазначимо, що в першу 
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чергу вони зводяться до якісної підготовки 
до вказаної слідчої (розшукової) дії, бо від 
цього напряму залежить її результативність. 
Мова йде про ознайомлення з матеріалами 
кримінального провадження; виокремлен-
ня обставин, що підлягають з’ясуванню під 
час досудового розслідування конкретного 
виду кримінального правопорушення та під 
час допиту потерпілого, свідка, підозрюва-
ного зокрема; оцінку обстановки досудового 
розслідування; планування допиту залежно 
від його виду, цілей і наявної слідчої ситуа-
ції; консультування з фахівцями з приводу 
питань, що потребують спеціальних знань і 
мають значення для встановлення предме-
ту допиту; залучення спеціалістів до допиту; 
вирішення питання про використання та 
підготовку технічних засобів фіксації ходу та 
результатів допиту; вибір тактичних прийо-
мів установлення психологічного контакту з 
допитуваним, а також тактичних прийомів 
виявлення та усунення протидії розсліду-
ванню залежно від прогнозованих варіантів 
поведінки особи на допиті; тощо.
Зокрема, при підготовці до допиту важ-

ливо ретельно вивчити особу допитуваного, 
враховуючи її процесуальний статус, ступінь 
зацікавленості в ефективності кримінально-
го провадження, поведінку та займану пози-
цію під час проведення інших процесуаль-
них дій у рамках досудового розслідування 
кримінального правопорушення, наявність 
кримінального досвіду та/чи конфліктних 
відносин з іншими учасниками криміналь-
ного провадження, ставлення до правоохо-
ронних органів, емоційно-психологічний 
стан і т. п. Як приклад, одним із способів 
протидії розслідуванню під час допиту є да-
вання неправдивих показань. При цьому, 
як зазначає Н. Проданець, основним засо-
бом отримання правдивих показань, а зна-
чить і подолання протидії розслідуванню, 
є ретельно продумана тактика допиту. До 
останньої  висуваються такі дві основні вимо-
ги, а саме – вона повинна бути: 1) ефектив-
ною з позиції  досягнення мети отримання 
правдивих показань; 2) правомірною, тобто 
яка відповідає чинному законодавству. Вче-
на наголошує на необхідності враховувати 
психологічні особливості особи, яку допиту-
ють, ї ї  можливу зацікавленість шляхом ре-

тельного аналізу та врахування ї ї  ставлення 
до обставин, які розслідуються, та взаємо-
відносин з іншими учасниками процесу [7, 
с. 113].
На робочому етапі допиту слідчий (ді-

знавач) здійснює дуже трудомістку роботу, 
яка полягає у швидкій оцінці фактичної 
слідчої ситуації й її порівнянні з прогнозо-
ваною; виборі одного із запланованого варі-
антів проведення допиту (окремих тактич-
них прийомів, тактичних комбінацій чи їх 
сукупності); налагодженні психологічного 
контакту з допитуваним; створенні атмосфе-
ри довірливих відносин або переконаності 
в необхідності співпраці з правоохоронни-
ми органами; своєчасному орієнтуванні при 
зміні лінії поведінки допитуваного й засто-
суванні відповідних тактичних прийомів. 
Наведене вчергове підкреслює складність 
допиту, оскільки тактика її проведення, не-
зважаючи на велику кількість науково-ме-
тодичних напрацювань у цій царині та осо-
бистий досвід слідчого (дізнавача), в кожно-
му випадку є індивідуальною, а то й «непо-
вторною». Тому повністю погоджуємося з 
думкою В.М. Плетенця з приводу того, що 
варто уникати шаблонності в проведенні до-
питів, а за необхідності вміти відходити від 
плану, імпровізувати [9, с. 259]. Проте це не 
означає, що потрібно нехтувати криміна-
лістичними рекомендаціями щодо тактики 
допиту та уникати планування як окремих 
процесуальних дій, так і досудового розслі-
дування взагалі. Мова йде про вироблення 
навиків швидкого орієнтування в слідчій 
ситуації, що склалася, й її змінах, а також об-
рання тактичних прийомів, спрямованих на 
вирішення поставлених перед слідчим (ді-
знавачем) завдань і встановлення предмету 
допиту.
Якщо вести мову про тактичні прийо-

ми допиту, спрямовані на виявлення та по-
долання протидії розслідуванню, їх варто 
згрупувати в тактичні прийоми виявлення 
протидії розслідуванню та тактичні при-
йоми подолання (усунення) протидії роз-
слідуванню. До першої групи слід віднести 
стеження за поведінковими рухами допиту-
ваного (жестикуляція, артикуляція, прояви 
нервувань і переживань), спробами особи 
ухилитися від прямих відповідей на питан-
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ня слідчого (дізнавача), заминками між да-
чею відповідей на поставлені питання, наяв-
ністю плутанин у показаннях допитуваного, 
суперечністю отриманих показів іншими да-
ним, що містяться в матеріалах криміналь-
ного провадження. Друга група окреслених 
тактичних прийомів допиту представлена 
вибором черговості допиту, проведенням 
повторних допитів, неодноразовим зада-
ванням одного й того ж питання упродовж 
допиту, зміни формулювання одного й того 
ж питання, постановка уточнюючих питань, 
зміна темпу допиту, демонстрування дока-
зів, що вказують на неправдивість показань 
і обізнаність органу досудового розслідуван-
ня про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, проведення одночасних 
допитів двох чи більше вже допитаних осіб, 
застосування технічних засобів фіксації до-
питу, залучення спеціалістів до допиту (пси-
холога, поліграфолога). Також серед так-
тичних прийомів вказаної групи варто на-
звати й створення в особи, яку допитують, 
переконання, яке основане на фактичних 
даних (доказах), у марності спроб спотво-
рити обставини розслідуваної  події  і необ-
хідності дати показання, що відповідають 
дій сності [7, с. 113]; «використання чинника 
несподіваності», «непрямий  допит», «ство-
рення у допитуваного перебільшеного уяв-
лення про обізнаність слідчого» [10, с. 519]; 
створення напруги, використання конфлік-
тів, у тому числі всередині злочинного угру-
повання [6, с. 270].
Не менш важливим у тактиці допи-

ту є його заключний етап. При цьому не-
правильно вказаний етап тактики допиту 
зводити виключно до оформлення ходу та 
результатів цієї слідчої (розшукової) дії. Зо-
крема, особливе місце на заключному етапі 
допиту відводиться оцінці отриманих по-
казань і їх співставленні з іншими доказа-
ми в кримінальному провадженні. У цьому 
контексті доцільно вказати, що авторський 
колектив підручника з криміналістики за 
редакцією В.Ю. Шепітька під час вироблен-
ня тактичних прийомів допиту роблять ак-
цент на попередній оцінці показань, яка до-
зволяє виявляти негативні обставини, які 
в процесі допиту можуть виступати у двох 
формах: або відсутності в показаннях допи-

туваного тих відомостей, які повинні мати 
місце, або, навпаки, наявності в показаннях 
тих відомостей, яких не має бути [3, с. 277]. 
Разом із тим, у випадку застосування техніч-
них засобів фіксації допиту, після проведен-
ня вказаної слідчої (розшукової) дії слідчий 
(дізнавач) з метою оцінки показань і вияв-
лення в них ознак протидії розслідуванню 
відтворює записи допиту. Це дозволяє про-
аналізувати реакцію допитуваного на ті чи 
інші питання слідчого (дізнавача), виявити 
неправдиві показання за мімікою, жестику-
ляцією, емоцій ним станом тощо [6, с. 271].

Висновки
Отже, тактичні прийоми допиту, спря-

мовані на виявлення та подолання протидії 
розслідуванню, в першу чергу зводяться до 
якісної підготовки до вказаної слідчої (роз-
шукової) дії; правильного використання на-
виків швидкого орієнтування в слідчій ситу-
ації допиту й обрання тактичних прийомів, 
спрямованих на вирішення поставлених пе-
ред слідчим (дізнавачем) завдань і встанов-
лення предмету допиту; ретельної фіксації 
ходу і результатів допиту в протоколі та за 
допомогою технічних засобів, а також оцін-
ки отриманих показань. 
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Semenogov V.V. 
TACTICAL INTERROGATION 

TECHNIQUES AIMED AT IDENTIFYING 
AND OVERCOMING OPPOSITION TO 

THE INVESTIGATION
In the article has been emphasized that the 

investigator (investigator) should take measures 
to identify, neutralize and overcome opposition 
to the investigation during the entire process 

of pre-trial investigation of crimes (criminal 
misdemeanors). The relevance of the issue of 
tactical methods of detecting and overcoming 
opposition to the investigation during the in-
terrogation has been substantiated. It has been 
established that interrogation is a form of con-
versation with the interrogated person in or-
der to obtain from him information important 
for criminal proceedings, clearly established by 
the criminal procedural law. During the inter-
rogation, tactical techniques aimed at exerting 
psychological infl uence on the person may be 
used, including to achieve educational goals. It 
has been found that the tactical methods of in-
terrogation, aimed at identifying and overcom-
ing opposition to the investigation, also depend 
on the reasons for hindering the implementa-
tion of criminal proceedings. It has been indi-
cated that ensuring the overcoming of opposi-
tion to the investigation and the effectiveness of 
the interrogation depend on the organizational 
skills of the investigator (inquirer). It has been 
emphasized that the tactical methods of inter-
rogation, aimed at identifying and overcoming 
opposition to the investigation, primarily come 
down to its quality preparation. The peculiari-
ties of the preparatory, working and fi nal stag-
es of the interrogation, which allow to identify 
and eliminate opposition to the investigation, 
have been characterized. It has been empha-
sized that a special place at the fi nal stage of the 
interrogation is given to the evaluation of the 
received statements and their comparison with 
other evidence in the criminal proceedings.

Keywords: interrogation, interrogation 
tactics, tactical reception, identifying and over-
coming resistance to the investigation, prepara-
tory stage, working stage, fi nal stage, evalua-
tion of testimony.
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 ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÄÎÑÒÎÂ²ÐÍÎÑÒ² ÄÎÊÀÇ²Â 
Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²: 

ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÇÌ²ÑÒ

Актуальність теми статті зумовлена 
тим, що розкриттю механізму забезпечення 
достовірності доказів у доктрині криміналь-
ного процесу присвячена значна увага, проте, 
до визначення його поняття звертаються 
лише окремі вчені в контексті дослідження 
механізму забезпечення показань свідка, вна-
слідок чого поняття «забезпечення достовір-
ності доказів» не знайшло достатнього на-
укового висвітлення. Це зумовило постановку 
як мети статті виокремлення ознак забезпе-
чення достовірності доказів у кримінальному 
провадженні, розкриття його змісту та ви-
значення на цій основі поняття «забезпечен-
ня достовірності доказів».
Із урахуванням семантичного розуміння 

слова «забезпечення» та поняття «правове 
забезпечення» виокремлено ознаки, прита-
манні забезпеченню достовірності доказів. 
Обґрунтовано, що забезпечення достовірнос-
ті доказів може бути охарактеризоване за 
допомогою таких ознак: 1) воно є процесом 
реалізації гарантій зазначеної процесуальної 
властивості доказів; 2) як процес воно являє 
собою систему послідовно здійснюваних дій 
відповідних суб’єктів доказування; 3) за своїм 
характером дії суб’єктів доказування із забез-
печення достовірності доказів є правовими; 
4) за своїм функціональним призначенням 
система дій суб’єктів доказування, які охо-
плюються забезпеченням достовірності до-
казів, спрямована на отримання результа-
ту у вигляді використання у кримінальному 
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процесуальному доказуванні доказів, безсум-
нівність змісту яких встановлена суб’єктом 
доказування в ході здійснення перевірки та 
оцінки доказів.
Розкрито зміст забезпечення достовір-

ності доказів у кримінальному провадженні.
За результатами проведеного досліджен-

ня визначено поняття «забезпечення до-
стовірності доказів», під яким запропонова-
но розуміти процес реалізації гарантій цієї 
процесуальної властивості доказів, що скла-
дається із системи послідовно здійснюваних 
суб’єктами доказування правових дій, спря-
мованих на використання у кримінальному 
процесуальному доказуванні доказів, безсум-
нівність змісту яких встановлена суб’єктом 
доказування в ході здійснення перевірки та 
оцінки доказів.
Ключові слова: докази, достовірність до-

казів, забезпечення достовірності доказів, 
встановлення достовірності доказів, процесу-
альні гарантії.

Постановка проблеми
Достовірність доказів передбачена за-

конодавцем у частині 1 статті 94 й інших 
нормах КПК України та являє собою їх 
процесуальну властивість, яка відобра-
жає безсумнівність їх змісту, встановлену 
суб’єктом доказування в ході здійснення 
перевірки та оцінки доказів, і придатність 
на її основі використовуватися для вста-
новлення фактів й обставин, які підляга-
ють доказуванню у кримінальному про-
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вадженні [1, с. 276]. Достовірність дока-
зів встановлюється в ході їх перевірки та 
оцінки, вагоме значення для правильного 
здійснення яких відіграє забезпечення 
самої достовірності. Забезпечення досто-
вірності доказів охоплюється процесуаль-
ною формою їх отримання, є необхідною 
передумовою об’єктивності їх подальшої 
перевірки та оцінки і вагомою гарантією 
використання у кримінальному процесу-
альному доказуванні виключно тих із них, 
безсумнівність змісту яких встановлена 
суб’єктом доказування в ході здійснення 
перевірки та оцінки доказів.

Аналіз останніх досліджен ь 
і публікацій

Теоретичні аспекти, пов’язані з розкрит-
тям правової природи достовірності доказів, 
і практичні засади її встановлення під час до-
судового розслідування та судового розгля-
ду кримінального провадження були пред-
метом дослідження О.А. Банчука, А.М. Без-
носюка, В.В. Вапнярчука, Ю.М. Грошевого, 
О.В. Капліної, С.О. Ковальчука, Г.Р. Крет, 
Л.М. Лобойка, Ю.І. Лозинської, Д.Б. Сер-
гєєвої, М.М. Стоянова, В.М. Тертишника, 
Р.М. Шехавцова, О.Г. Шило та інших вітчиз-
няних вчених [2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 
12; 13; 14; 15]. Незважаючи на ґрунтовність 
здійснених ними наукових розвідок, значна 
частина теоретико-правових проблем сто-
совно достовірності доказів є дискусійними 
або недостатньо дослідженими. Зокрема, з 
огляду на істотну значимість забезпечення 
достовірності доказів у кримінальному про-
цесуальному доказуванні, розкриттю ме-
ханізму його здійснення в доктрині кримі-
нального процесу присвячена значна увага, 
у тому числі на рівні дисертаційних і моно-
графічних досліджень. Проте, до визначен-
ня поняття «забезпечення достовірності до-
казів» звертаються лише окремі науковці, 
зокрема А.М. Безносюк, Ю.І. Лозинська та 
Р.М. Шехавцов, у контексті дослідження ме-
ханізму забезпечення показань свідка [2; 8; 
9]. Водночас, правильне розуміння вказ ано-
го поняття становить основу для встанов-
лення змісту забезпечення цієї процесуаль-
ної властивості, притаманної доказам.

Метою статті є виокремлення ознак 
забезпечення достовірності  доказів у кри-
мінальному провадженні, розкриття його 
змісту та визначення на цій основі поняття 
«забезпечення достовірності доказів».

Виклад основного матеріалу
У контексті дослідження достовірності 

показань свідка до розкриття цього поняття 
звертаються Ю.І. Лозинська та Р.М. Шехав-
цов, на думку яких забезпечення достовір-
ності показань свідка полягає у створенні 
через нормативні приписи у кримінально-
му процесуальному законодавстві умов для 
вільного давання свідком правдивих пока-
зань та їх об’єктивної перевірки й оцінки [8, 
с. 123; 9, с. 103-104]. Поділяючи наведену 
позицію, потрібно вказати на можливість 
її покладення з деякими уточненнями сто-
совно інших видів доказів (речових доказів, 
документів і висновків експерта) в основу 
визначення поняття «забезпечення досто-
вірності доказів».

Визначаючи досліджуване понят-
тя, в першу чергу, доцільно звернутися 
до його семантичного розуміння. Із точ-
ки зору семантики слово «забезпечен-
ня» розглядається як дія за значенням 
«забезпечити»/«забезпечувати», що визна-
чається у відповідному значенні як «створю-
вати надійні умови для здійснення чого-не-
будь, гарантувати щось» [16, с. 375]. Тобто, з 
урахуванням семантичного розуміння слова 
«забезпечення» в його буквальному розумін-
ні, забезпечення достовірності доказів являє 
собою дію, спрямовану на створення належ-
них умов для гарантування вказаної їх про-
цесуальної властивості.

Водночас, у правовій науці, в тому числі 
й доктрині кримінального процесу, поняття 
«забезпечення» повинно не лише врахову-
вати семантичне значення цього слова, але 
й ґрунтуватися на понятті «правове забез-
печення», яке на сьогодні визначається як 
у широкому, так і вузькому розумінні. Зо-
крема, звертаючись до проблематики інтер-
претації поняття «правове забезпечення», 
О.П. Сидоренко пропонує розуміти його 
у вузькому значенні як систему правових 
дій, які складаються у визначеній послі-
довності, спрямовані на досягнення право-
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вого результату, який може виражатися у 
формуванні юридичних норм, утворенні чи 
припиненні існування суб’єктів права, попе-
редженні правопорушень або у виникненні, 
реалізації, зміні чи припиненні визначеної 
правової дії, а також в інших правових на-
слідках [17, с. 41]. Таким чином, звернення 
до поняття «правове забезпечення» дозво-
ляє акцентувати увагу на правовій природі 
поняття «забезпечення» та визначити його 
основі ознаки, притаманні забезпеченню 
достовірності доказів, виходячи із такого.

По-перше, забезпечення достовірності 
доказів являє собою процес, який становить 
система дій суб’єктів доказування з дотри-
мання гарантій цієї процесуальної власти-
вості доказів. При цьому така сукупність 
дій передбачає виключно гарантування 
отримання та подальшого використання у 
кримінальному процесуальному доказуван-
ні достовірних доказів і не пов’язана зі вста-
новленням достовірності доказів в ході їх 
перевірки та оцінки. На це звертають увагу 
Ю.І. Лозинська та Р.М. Шехавцов, які чітко 
розмежовують поняття «забезпечення до-
стовірності показань свідка» та «з’ясування 
достовірності показань свідків», вказуючи, 
що останнє полягає в застосуванні під час 
доказування сторонами кримінального про-
вадження, судом передбачених криміналь-
ним процесуальним законодавством засобів 
пошуково-пізнавальної діяльності, спрямо-
ваної на перевірку й оцінку одержаних по-
казань свідка на предмет правдивості, тобто 
їх відповідності реальним подіям, що стали-
ся [8, с. 122-123; 9, с. 104]. Тобто, на відміну 
від забезпечення достовірності доказів, яке 
є організаційно-правовою та засвідчуваль-
ною діяльністю, встановлення цієї процесу-
альної властивості є діяльністю пошуково-
пізнавальною та дозволяє з’ясувати, у тому 
числі, чи були дотримані гарантії забезпе-
чення достовірності доказів.

По-друге, дії суб’єктів доказування із 
забезпечення достовірності доказів завжди 
є правовими за своїм характером, оскільки 
знаходять закріплення в нормах криміналь-
ного процесуального законодавства, в тому 
числі шляхом визначення послідовності їх 
здійснення. У будь-якому випадку система 
відповідних дій суб’єктів доказування зна-

ходить своє нормативне закріплення у КПК 
України, хоча й не виключається її деталі-
зація в інших нормативно-правових актах 
– як Законах України, так і підзаконних 
нормативно-правових актах, прийнятих на 
їх виконання. Наприклад, стаття 100 КПК 
України врегульовує механізм зберігання 
речових доказів і документів у цілому [18], 
а постанова Кабінету Міністрів України від 
19.11.2012 р. № 1104 визначає порядок 
зберігання речових доказів стороною об-
винувачення, їх реалізації, технологічної 
переробки, знищення, здійснення витрат, 
пов’язаних з їх зберіганням і пересиланням, 
та схоронності тимчасово вилученого майна 
під час кримінального провадження [19]; 
умови передачі речових доказів Національ-
ному агентству України з питань виявлен-
ня, розшуку та управління активами, одер-
жаними від корупційних та інших злочинів 
містяться в статті 100 КПК України, Законі 
України «Про Національне агентство Укра-
їни з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупцій-
них та інших злочинів» від 10.11.2015 р.-
№ 772-VIII [20] і Настановах з управління 
арештованим майном, затверджених нака-
зом зазначеного Агентства від 29.11.2018 р. 
№ 343 [21, с. 60-62].

По-третє, система дій суб’єктів доказу-
вання, які охоплюються забезпеченням до-
стовірності доказів, за своїм функціональ-
ним спрямуванням направлена на отриман-
ня результату у вигляді створення належ-
них умов для реалізації вказаних гарантій і, 
відповідно, отримання достовірних доказів 
та здійснення їх об’єктивної перевірки та 
оцінки. Отже, для забезпечення достовір-
ності доказів потрібно не лише нормативно 
закріпити систему дій суб’єктів доказування 
з реалізації відповідних процесуальних га-
рантій, але й досягти мети цих дій – вико-
ристання у кримінальному процесуальному 
доказуванні доказів, безсумнівність змісту 
яких встановлена суб’єктом доказування в 
ході здійснення перевірки та оцінки дока-
зів. Наведена мета забезпечення достовір-
ності доказів є кінцевою та передбачає до-
сягнення проміжних завдань, пов’язаних з 
отриманням достовірних доказів і здійснен-
ням їх об’єктивної перевірки та оцінки, за 
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результатами яких встановлюється безсум-
нівність змісту відповідних доказів.

Із урахуванням викладеного, забезпе-
чення достовірності доказів може бути оха-
рактеризоване за допомогою таких ознак: 1) 
воно є процесом реалізації гарантій зазначе-
ної процесуальної властивості доказів; 2) як 
процес воно являє собою систему послідов-
но здійснюваних дій відповідних суб’єктів 
доказування; 3) за своїм характером дії 
суб’єктів доказування із забезпечення до-
стовірності доказів є правовими; 4) за сво-
їм функціональним призначенням система 
дій суб’єктів доказування, які охоплюються 
забезпеченням достовірності доказів, спря-
мована на отримання результату у вигляді 
використання у кримінальному процесу-
альному доказуванні доказів, безсумнівність 
змісту яких встановлена суб’єктом доказу-
вання в ході здійснення перевірки та оцінки 
доказів.

Достовірність доказів підлягає забез-
печенню, в основному, в ході їх отримання, 
що значною мірою впливає на об’єктивність 
їх подальшої перевірки та оцінки. У зв’язку 
з цим законодавець закріплює переважну 
більшість гарантій, спрямованих на забез-
печення достовірності доказів, саме стосов-
но цього етапу кримінального процесуаль-
ного доказування. Водночас, з урахуванням 
функціонального призначення забезпечен-
ня достовірності доказів, відповідні гаран-
тії можуть підлягати дотриманню й у ході 
перевірки та оцінки доказів. Наприклад, 
це стосується гарантій неупередженості ді-
знавача, слідчого, прокурора під час пере-
вірки та оцінки доказів, нормативного вре-
гулювання механізму оцінки достовірності 
показань свідка тощо. Поряд із гарантіями 
достовірності доказів, які підлягають забез-
печенню в ході їх отримання, перевірки та 
оцінки, залежно від виду доказів відповідні 
гарантії повинні забезпечуватися й під час 
іншої процесуальної діяльності, що безпосе-
редньо впливає на об’єктивність їх подаль-
шої перевірки та оцінки. Зокрема, гаранті-
єю достовірності речових доказів є їх збе-
рігання, яке, на думку С.О. Ковальчука, не 
охоплюється кримінальним процесуальним 
доказуванням, але за своєю спрямованістю 
супроводжує його здійснення [4, с. 472].

Достовірність доказів забезпечується за 
допомогою системи процесуальних гаран-
тій, які у своїй сукупності гарантують вико-
ристання у кримінальному процесуальному 
доказуванні доказів, безсумнівність змісту 
яких встановлена суб’єктом доказування в 
ході здійснення перевірки та оцінки дока-
зів. Такі гарантії, з одного боку, зумовлюють 
отримання достовірних доказів, а з іншо-
го, – забезпечують об’єктивність здійснен-
ня суб’єктами доказування їх перевірки та 
оцінки.

Звертаючись до дослідження системи 
гарантій достовірності показань підозрю-
ваного та обвинуваченого, А.М. Безносюк 
вказує, що для забезпечення їх достовірнос-
ті можливим є застосування лише правових 
(юридичних) гарантій, до яких належать 
конституційні та кримінальні процесуаль-
ні гарантії, а також розглядає процесуальні 
гарантії як систему передбачених процесу-
альним законом засобів забезпечення досяг-
нення завдань кримінального судочинства 
[2, с. 6]. Уточнюючи наведену позицію, по-
трібно вказати на некоректність виокрем-
лення конституційних і кримінальних про-
цесуальних гарантій, оскільки перші знахо-
дять послідовне закріплення та деталізацію 
в нормах КПК України. Відповідно, більш 
обґрунтованим є віднесення до числа гаран-
тій достовірності доказів закріплених у кри-
мінальному процесуальному законі відпо-
відних способів забезпечення використання 
у доказуванні доказів, безсумнівність змісту 
яких встановлена суб’єктом доказування в 
ході здійснення перевірки та оцінки дока-
зів, а також визначення таких гарантій як 
процесуальних.

Висновки
Виокремлені ознаки забезпечення до-

стовірності доказів і проведене дослідження 
його змісту дозволяє визначити поняття «за-
безпечення достовірності доказів» як про-
цес реалізації гарантій цієї процесуальної 
властивості доказів, що складається із сис-
теми послідовно здійснюваних суб’єктами 
доказування правових дій, спрямованих на 
використання у кримінальному процесу-
альному доказуванні доказів, безсумнівність 
змісту яких встановлена суб’єктом доказу-



Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

134ªâðîïåéñüê³ ïåðñïåêòèâè ¹ 4, 2022

вання в ході здійснення перевірки та оцінки 
доказів.
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Tepak S.Ya. 
ENSURING THE RELIABILITY OF 

EVIDENCE IN CRIMINAL PROCEEDINGS: 
CONCEPT AND CONTENT

The relevance of the topic of the article is 
due to the fact that signifi cant attention is de-
voted to the disclosure of the mechanism of en-
suring the reliability of evidence in the doctrine 
of criminal proceedings, however, only some 
scientists refer to the defi nition of its concept 
in the context of researching the mechanism of 
ensuring the testimony of a witness, as a result 
of which the concept of «ensuring the reliability 
of evidence» has not found suffi cient scientifi c 
coverage. This led to setting out as the goal of 
the article the identifi cation of features of en-
suring the reliability of evidence in criminal 
proceedings, the disclosure of its content and 
the defi nition of the concept of «ensuring the 
reliability of evidence» on this basis.

Taking into account the semantic under-
standing of the word «ensuring» and the con-
cept of «legal ensuring», the features inher-
ent in ensuring the reliability of evidence are 

singled out. It is substantiated that ensuring 
the reliability of evidence can be character-
ized using the following features: 1) it is a pro-
cess of implementing guarantees of the speci-
fi ed procedural property of evidence; 2) as a 
process, it represents a system of sequentially 
implemented actions of the relevant subjects 
of proof; 3) by their nature, the actions of the 
subjects of proof to ensure the reliability of ev-
idence are legal; 4) according to its functional 
purpose, the system of actions of the subjects 
of proof, which are covered by ensuring the 
reliability of evidence, is aimed at obtaining a 
result in the form of use in criminal procedur-
al proof of evidence, the certainty of the con-
tent of which was established by the subject of 
proof during the verifi cation and evaluation 
of evidence.

The content of ensuring the reliability of 
evidence in criminal proceedings is revealed.

According to the results of the research, 
the concept of «ensuring the reliability of evi-
dence» was defi ned, under which it is proposed 
to understand the process of implementing 
guarantees of this procedural property of evi-
dence, which consists of a system of legal ac-
tions consistently carried out by the subjects of 
proof, aimed at the use of evidence, the cer-
tainty of the content of which was established 
by the subject of proof during the verifi cation 
and evaluation of evidence.

Key words: evidence, reliability of evi-
dence, ensuring the reliability of evidence, 
establishing the reliability of evidence, proce-
dural guarantees.
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ÏÐÎÁËÅÌÀ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß Â×ÈÍÅÍÍÞ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÜ 

ÙÎÄÎ Ó×ÀÑÍÈÊ²Â ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß: ÎÊÐÅÌ² 

ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×Í² ÒÀ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂ² ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ²

В статті в контексті дослідження окре-
мих кримінологічних, а також деяких пра-
вових аспектів запобігання вчиненню кри-
мінальних правопорушень щодо учасників 
кримінального провадження зроблена спроба 
концептуалізації інституту попередження 
кримінальних правопорушень щодо учасни-
ків кримінального процесу в Україні. Зазна-
чено, що реалізовувана в Україні реформа 
кримінального та кримінального процесу-
ального законодавства покликана забезпечи-
ти надійну основу для забезпечення охорони 
учасників кримінального провадження від 
суспільно-небезпечних посягань, забезпечи-
ти реальну законодавчу регламентацію ре-
алізації їхніх прав та законних інтересів в 
умовах функціонування правової держави со-
ціального типу. 
Констатовано, що на сьогоднішній день 

в Україні на законодавчому рівні певною мі-
рою регламентовано деякі, насамперед, пра-
вові та процесуальні засоби запобігання вчи-
ненню кримінальних правопорушень щодо 
учасників кримінального провадження, од-
нак дещо недосконалою залишається як сама 
система забезпечення безпеки учасників 
кримінального провадження (зокрема, кри-
мінологічного та кримінально-правового), 
так і механізм реалізації в кримінальному 
процесі зазначених засобів. У зв’язку з цим 
наголошено на необхідності впровадження в 
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практику попередження кримінальних пра-
вопорушень щодо учасників кримінального 
провадження відомих надбань міжнародно-
го досвіду із зазначеної проблематики.
Ключові слова: учасники кримінального 

провадження, кримінальні правопорушен-
ня, попередження кримінальних правопору-
шень.

Виклад основного матерiалу
Україна переживає сьогодні надзви-

чайно складні часи. Позитивне і поступове 
реформування судової та правоохоронної 
систем дещо загальмувалось новими викли-
ками, пов’язаними з російською агресією 
та оголошенням воєнного стану. Це істот-
но звузило можливості реалізації охорони 
та захисту прав людини й громадянина в 
Україні, знизило ефективність діяльності 
кримінально-правових механізмів реаліза-
ції забезпечення безпеки громадян, зокре-
ма, тих, котрі залучаються до сфери кримі-
нального провадження або ж котрі ведуть 
кримінальне провадження. Варто визнати, 
що в таких умовах робота правоохоронних 
органів, які залишаються ще не повністю 
реформованими, незважаючи на їх чис-
ленність і багатоступеневу систему, часто 
є малоефективною в системі забезпечення 
такої безпеки [8, c. 78], оскільки переважна 
більшість правоохоронних підрозділів за-
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діяна на більш важливих ділянках роботи 
в період воєнного стану. Не останню роль 
тут відіграє і недосконалість чинного зако-
нодавства, яке повинно б регламентувати 
механізм забезпечення безпеки, насампе-
ред, в системі кримінального судочинства. 
Більше того рівень і характер злочинності 
свідчать про криміналізацію багатьох сфер 
життєдіяльності в умовах воєнного стану, а 
приклади діяльності низки деяких органів 
правохоронної системи породжують, м’яко 
кажучи, певну недовіру з боку громадян-
ського суспільства. Така ситуація не може 
негативно не позначитися на рівні охо-
рони та захисту в державі прав та свобод 
особи, зокрема, котра залучена до сфери 
кримінального провадження. Дійсно, не-
належна забезпеченість безпеки учасників 
кримінального провадження від можливих 
суспільно-небезпечних посягань негативно 
позначиться на всій системі функціонуван-
ня кримінального судочинства. 
Необхідність дослідження низки про-

блем запобігання кримінальним правопо-
рушенням щодо учасників криміналього 
провадження випливає з реалізовуваної в 
Україні реформи національного криміналь-
ного та кримінального процесуального за-
конодавства, котра покликана забезпечити 
надійну правову основу для забезпечення 
охорони там захисту учасників, які залуча-
ються до сфери кримінального процесу, від 
суспільно-небезпечних посягань.
Слід зазначити, що проблему охорони 

та захисту учасників, які залучаються до 
сфери кримінального процесу, в криміно-
логічному чи в кримінально-правовому ви-
мірі більшою чи меншою мірою піддавали 
своїм дослідженням у різні часи О. Бандур-
ка, С. Білоцерківський, М. Валєєв, О. За-
калюк, В. Звірбуль, С. Іванов, Н. Кузнєцо-
ва, О. Литвинов, С.Лихова, А.Чередник та 
багато інших вітчизняних вчених в галузі 
кримінального права та кримінології.
З врахуванням вже вироблених зару-

біжних та міжнародних стандартів наукове 
дослідження проблеми охорони учасників, 
які залучаються до сфери кримінального 
процесу, а також розроблення концепту-
альних положень щодо охорони та захисту 
їхніх прав в якості складової загальнонау-

кової концепції охорони та захисту прав 
людини й громадянина є надзвичайно 
важливим як в методологічному плані, так 
і в плані кримінологічного та кримінально-
правового вирішення не в повній мірі вре-
гульованих загальних теоретико-приклад-
них проблем попередження кримінальних 
правопорушень щодо учасників кримі-
нального провадження. Багато питань із 
зазначеної проблематики є недостатньо 
розробленими, а тому вони потребують де-
тального переосмислення саме сьогодні в 
контексті реформ системи судочинства та 
правоохоронної системи, а також істотних 
змін до кримінального та кримінального 
процесуального законодавства, які вно-
сяться до законодавства України в умовах 
воєнного стану.
За більш ніж 30-річний період неза-

лежності України можна констатувати 
певне позитивне поступове удосконален-
ня інституту відповідальності за суспільно-
небезпечні посягання на права учасників 
кримінального судочинства. Якщо взяти 
за приклад діяльність судової влади, то, 
зокрема, така тенденція торкнулась саме 
відповідальності суддів за вчинення кри-
мінальних правопорушень в сфері своєї 
професійної діяльності, зокрема, щодо ін-
ших учасників кримінального проваджен-
ня. І така діяльність суддів здебільшого 
містить корупційну складову. На сьогод-
нішній день низка законодавчих та інших 
актів, зокрема, чинний Кримінальний ко-
декс України[1], а також Закони України 
«Про судоустрій і статус суддів» [2], «Про 
Вищу раду правосуддя» [3], Кодекс суддів-
ської етики [5] так чи інакше регламенту-
ють можливість кримінальної відповідаль-
ності суддів за посягання в сфері право-
суддя. Говорячи про сутність такого роду 
діянь суддів, слід наголосити, що на загал 
суддя, відправляючи судочинство від іме-
ні правової держави, тим самим повинен 
«сповідувати право». Однак, вчиняючи 
кримінальне правопорушення проти пра-
восуддя, суддя тим самим свідомо «спотво-
рює право», що в кримінальному судочин-
стві неодмінно призводить до порушен-
ня прав інших учасників кримінального 
провадження.
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На основі аналізу окремих норм чинно-
го Кримінального кодексу України, можна 
констатувати, що він не позбавлений пев-
них недоліків. Зокрема, хоч і позитивним є 
закріплення в КК України в окремому роз-
ділі кримінальних правопорушень проти 
правосуддя, проте, слід констатувати, що 
деякі з норм зазначеного розділу є м’яко 
кажучи недіючими на практиці, оскільки 
в ньому чітко законодавець такі не перед-
бачив всіх заходів забезпечення безпеки, 
передбачених законом України «Про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» які б виключа-
ли навіть можливість будь яких суспільно-
небезпечних посягань на права учасника 
кримінального провадження. Більше того 
кримінальне законодавство не містить чіт-
кого переліку заходів безпеки щодо учас-
ників кримінального судочинства, оскільки 
наголошує тільки на забороні розголошен-
ня відомостей про таких осіб, а також на 
можливості закритого кримінального про-
вадження[1]. 
Водночас, Закон України «Про забезпе-

чення безпеки осіб, які беруть участь у кри-
мінальному судочинстві» чітко регламентує 
заходи безпеки для учасників криміналь-
ного провадження, зокрема: – особисту 
охорону; – охорону житла й майна через 
обладнання їх засобами протипожежної 
та охоронної сигналізації; – зміну номерів 
квартирних телефонів і державних номер-
них знаків транспортних засобів; – видачу 
спеціальних засобів індивідуального за-
хисту та сповіщення про небезпеку; – ви-
користання технічних засобів контролю й 
прослуховування телефонних та інших пе-
реговорів; – візуальне спостереження в разі 
наявності небезпеки для життя та здоров’я 
осіб, узятих під захист; – візуальне спосте-
реження в разі наявності загрози вчинен-
ня насильства або інших протиправних дій 
щодо осіб, узятих під захист; – заміну до-
кументів та зміну зовнішності; – зміну міс-
ця роботи або навчання; – переселення в 
інше місце проживання; – поміщення до 
дошкільної виховної установи або устано-
ви органів соціального захисту населення; 
– забезпечення конфіденційності відомос-
тей про особу; – закритий судовий розгляд 

[4]. Більше того, ч. 2 ст. 7 Закону закріплює 
можливість застосування інших заходів 
безпеки з урахуванням характеру й ступе-
ня небезпеки для життя, здоров’я, житла та 
майна осіб, узятих під захист, що означає, 
що перелік закріплених в законі України 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві» захо-
дів є невичерпним.
Ми поділяємо позицію, що питання 

практичного використання забезпечення 
конфіденційності відомостей про особу 
як заходу забезпечення безпеки залиша-
ється досить дискусійним у сучасній пра-
вовій доктрині, оскільки він досить рід-
ко застосовується слідчими (приблизно 
в 13,5% випадках)[10,с.239]. Однак, при 
цьому ціла низка вчених взагалі вважає, 
що забезпечення конфіденційності відо-
мостей про особу певною мірою порушує 
як деякі принципи кримінального проце-
су, так і право обвинуваченого на захист, 
а тому вносять пропозиції щодо виклю-
чення статей, які регламентують способи 
забезпечення конфіденційності відомос-
тей про особу, із чинного законодавства 
[7, с. 91]. Вважаємо позитивним той факт, 
що запропоновані «революційні» пропо-
зиції все ж не були враховані законодав-
цем, оскільки, незважаючи на нечасте 
застосування уповноваженими органами 
зазначеного заходу забезпечення безпе-
ки, його закріплення в законодавстві є 
аж ніяк не зайвим, оскільки реалізується 
через: - обмеження відомостей про осо-
бу в матеріалах перевірки, протоколах 
слідчих (розшукових) дій і судових засі-
дань способом заміни прізвища, імені, по 
батькові в цих документах псевдонімами 
за постановою слідчого, прокурора або за 
ухвалою суду про зміну анкетних даних; 
- проведення впізнання особи поза візу-
альним спостереженням того, кого впіз-
нають; - невключення до списку осіб, які 
підлягають виклику в судове засідання, 
дійсних анкетних даних про особу, взяту 
під захист; виклику до суду цієї особи ви-
ключно через орган, який здійснює захо-
ди безпеки; - накладення тимчасової забо-
рони на видачу відомостей про особу, взя-
ту під захист, адресними бюро, органами 
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державної міграційної служби, сервісни-
ми центрами МВС України, довідковими 
службами операторів зв’язку тощо. В про-
довження зазначеної проблематики, вва-
жаємо неоціненним для України, особли-
во зараз – в період дії воєнного стану, до-
свід зарубіжних (зокрема, європейських) 
країн у зазначеній сфері, зокрема й щодо 
впровадження програм захисту свідків та 
інших учасників кримінального процесу, 
що стали б дієвим засобом підвищення 
ефективності протидії злочинності щодо 
учасників кримінального процесу, нада-
вали б слідчим органам розширені повно-
важення зі створення спеціальних умов 
для забезпечення безпеки осіб(зокрема, 
охорони життя і здоров’я цих осіб та чле-
нів їхніх родин), які є учасниками кримі-
нального провадження та конфіденційно 
співпрацють з слідством в сфері розкриття 
кримінальних правопорушень. З метою 
вдосконалення вітчизняного законодав-
ства в сфері забезпечення безпеки учас-
ників кримінального процесу задля впро-
вадження й реалізації вищезазначеної 
програми в Україні поділяємо також по-
зицію про необхідність врахування також 
досвіду США, Великобританії, Німеччини, 
Італії, Канади та багатьох інших держав 
щодо застосування окремих заходів за-
безпечення такого роду безпеки: – бло-
кування передачі даних, які зберігаються 
в інформаційній базі та стосуються таких 
осіб; – тимчасового надання документів, 
що посвідчують особу, на основі змінених 
анкетних даних; – ефективного забезпе-
чення зберігання анкетних даних особи, 
яка підлягає захисту від можливого про-
стежування з боку злочинців; – створен-
ня підрозділів із захисту учасників кри-
мінального провадження на місцевому 
рівні; – забезпечення особам, узятим під 
захист, можливості реалізації своїх гро-
мадянських прав; – організації можливих 
контактів тільки через підрозділ із захисту 
свідків; – захисту свідка в процесі судово-
го розгляду; – захисту свідка, який пере-
буває в місцях позбавлення чи обмеження 
волі; – криміналізації несанкціонованого 
розголошення заходів захисту свідка [6, с. 
317]. Як бачимо назріла необхідність до-

повнення чинного законодавства цілою 
системою актуальних новел.
Виходячи з низки кримінологічних 

проблем попередження кримінальних пра-
вопорушень щодо учасників кримінально-
го провадження слід підтримати позицію, 
що ефективність кримінологічних аспектів 
охорони учасників кримінального судочин-
ства залежить, зокрема, від доктринальної 
розробленості цієї сфери суспільних відно-
син, а також системної цілісності та взаємо-
узгодженості законодавства в забезпеченні 
безпеки осіб, які підлягають державному 
захисту[10, с.240]. Окрім цього, надзвичай-
но важливим є визначення як стратегічних, 
так і окремих тактичних напрямів та опти-
мальних механізмів діяльності уповноваже-
них державних органів, зокрема, органів 
Національної поліції, прокуратури, СБУ, 
НАБУ, ДБР тощо). Тому, саме попереджен-
ня кримінальних правопорушень, скоєння 
яких є можливим щодо учасників кримі-
нального провадження, які своєю чергою 
підлягають державному захисту, слід ви-
значити як один з пріоритетних напрямків 
діяльності зазначених органів. При цьому, 
з врахуванням реалій сьогодення можна 
також виділити низку актуальних завдань, 
які стоять перед зазначеними органами на 
шляху удосконалення правового регулю-
вання попередження злочинів проти учас-
ників кримінального провадження, проте 
їх дослідження дещо виходить за межі на-
шої проблематики.
Не зайвим буде також наголосити, що 

й закріплена в КК України система кри-
мінальних правопорушень щодо учасни-
ків кримінального судочинства має свої 
особливості, які необхідно враховувати 
під час розробки рекомендацій щодо по-
передження такого роду кримінальних 
правопорушень. Зокрема, слід висловити 
згоду з науковою позицією щодо специ-
фіки попередження кримінальних право-
порушень щодо учасників кримінального 
провадження[10, c. 241]. Такі рекомендації 
щодо попередження можливих криміналь-
них правопорушень щодо суб’єктів кримі-
нальних проваджень повинні охоплювати 
низку особливостей, зокрема, пов’язаних з 
запровадженим у нашій державі Зокрема, 
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існуючі на сьогодні концепції й підходи ві-
тчизняних авторів дають змогу говорити 
про те, що на сучасному етапі розвитку на-
уки відбувається процес формування ціл-
ком нового напряму теорії попередження 
кримінальних правопорушень – поперед-
ження кримінальних правопорушень щодо 
учасників кримінального судочинства[10, 
с.242], який вимагає вироблення якісно 
нової концептуалізації, зокрема з враху-
ванням сучасних реалій, в яких опинилась 
Україна. Формування концепції їх держав-
ного захисту учасників процесу повинно 
акцентуватися на розробці й реалізації не 
тільки правових, а й організаційно-так-
тичних аспектів її здійснення під час воєн-
ного стану, що дасть змогу в максимально 
можливому обсязі реалізувати передбачені 
чинним законодавством заходи безпеки та 
забезпечити реальне попередження будь 
яких можливостей вчинення кримінальних 
правопорушень щодо учасників криміналь-
ного провадження.
І наостанок вважаємо за необхідне за-

значити, що з метою вироблення дієвої кон-
цепції попередження кримінальних право-
порушень щодо учасників кримінального 
судочинства здійснення державою охорони 
та захисту прав цих учасників є найбільш 
оптимальни організаційно-правовим ін-
ститутом, оскільки в ньому поєднуються як 
процесуальні, так і т.зв. позапроцесуальні 
форми взаємодії, для яких характерними 
повинні бути: тимчасовий характер, попе-
реджувальна спрямованість, обумовленість 
процесуального статусу особи (учасника 
кримінального провадження) або ж її служ-
бового становища, конфіденційність. Окрім 
цього, організована злочинність, корупція, 
нові форми та методи протидії здійсненню 
досудового та судового проваджень є тими 
визначальними факторами, які в сучасних 
нелегких умовах мають значущий (а мож-
ливо й визначальний) вплив на проведення 
кримінологічного аналізу та оцінки стану 
злочинності проти учасників кримінально-
го провадження. Без детального аналізу за-
значених факторів не видається можливим 
вироблення дієвих засобів попередження 
кримінальних правопорушень проти учас-
ників кримінального провадження, котрі 

відповідали б реаліям сьогодення в сфері 
забезпечення їх безпеки. Крім того, ціла 
низка інших вчених до числа визначальних 
факторів, які багато в чому підсилюють по-
переджувальну спрямованість державно-
го захисту, обгрунтовано відносять також 
якість кадрового складу підрозділів, котрі 
покликані реалізувати державний захист 
учасників кримінального провадженя. Зо-
крема, якість кадрового потенціалу підроз-
ділу включає, насамперед, професіоналізм, 
мотивацію, форми й методи діяльності його 
працівників, діяльність яких повністю від-
повідає існуючій правозастосовчій практи-
ціх[10, с.342]. Зазначені фактори формують 
підгрунтя для вироблення практичних ре-
комендацій, які стосуються організації по-
переджувальної діяльності у сфері охорони 
та забезпечення безпеки учасників кримі-
нального судочинства, а й створює необ-
хідні передумови для своєчасного обрання 
ними обґрунтованих та ефективних заходів 
безпеки щодо осіб, які підлягають захисту 
[9, c. 197].
При цьому, слушною також вважаємо 

висловлену наукову позицію[10,с.342], що 
основне призначення кримінологічного 
аналізу й оцінки стану злочинності проти 
учасників кримінального провадження ви-
ражається в:– аналітичному забезпеченні 
вирішення конкретних завдань поперед-
ження злочинів, скоєних щодо осіб, які під-
лягають захисту, шляхом проведення спе-
ціальних профілактичних заходів; – визна-
ченні найважливіших проблем оператив-
но-службової діяльності у сфері охорони й 
захисту учасників кримінального судочин-
ства; – актуалізації завдань на пріоритетних 
напрямах оперативно-службової діяльності 
(виявленні, припиненні та попередженні 
дій, що становлять небезпеку для осіб, які 
беруть участь у кримінальному проваджен-
ні; встановленні носіїв загрози; забезпе-
ченні безпеки осіб, які підлягають захисту, 
у ході проведення слідчих і судових дій) з 
позицій не лише загальносистемних інтер-
есів органів внутрішніх справ, а й поперед-
ження злочинів аналізованого виду в країні 
та окремих регіонах; – розробці державної 
програми забезпечення безпеки потерпі-
лих, свідків та інших учасників криміналь-
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ного судочинства на певні періоди, особли-
во, що стосується періоду воєнного стану.

Висновки
Таким чином можемо констатувати, що 

реалізовувана в Україні реформа кримі-
нального та кримінального процесуально-
го законодавства покликана забезпечити 
надійну основу для попередження кримі-
нальних правопорушень щодо учасників 
кримінального провадження від суспільно-
небезпечних посягань, забезпечити реаль-
ну законодавчу регламентацію реалізації 
їхніх прав та законних інтересів в умовах 
функціонування правової держави соціаль-
ного типу. У зв’язку з цим вважаємо за необ-
хідне зазначити, що на сьогоднішній день в 
Україні на законодавчому рівні певною мі-
рою хоч і регламентовано деякі засоби охо-
рони та захисту учасників кримінального 
провадження, однак певною мірою недо-
сконалою залишається як сама система за-
безпечення безпеки учасників криміналь-
ного провадження, зокрема, кримінологіч-
ного та кримінально-правового, так і меха-
нізм реалізації зазначених засобів. Тому не 
зайвим буде впровадження в практику по-
передження кримінальних правопорушень 
щодо учасників кримінального проваджен-
ня відомих надбань міжнародного досвіду 
із зазначеної проблематики. Зокрема, слід 
висловити згоду з позицією[10; с.242], що 
з метою оптимізації організаційних основ 
запобігання вчиненню кримінальних пра-
вопорушень щодо учасників кримінально-
го процесу пріоритетними напрямками в 
цьому питанні є: розробка оптимального і 
ефективного механізму реалізації забезпе-
чення безпеки осіб, які підлягають охороні 
й захисту від суспільно-небезпечних пося-
гань в процесі кримінального проваджен-
ня, широко використовуючи можливості 
взаємодії з правоохоронними органами, 
громадськими організаціями, органами 
державної влади й місцевого самовряду-
вання; створення єдиного інформаційно-
го простору і вдосконалення існуючих на 
сьогодні форм статистичного обліку, зви-
чайно, з врахуванням законодавчих вимог 
щодо збереження режиму конфіденційнос-
ті та захисту державної таємниці; розроб-

ка та впровадження на основі широкого 
впровадження цифрових та комп’ютерних 
технологій сучасних методик аналізу оцін-
ки й прогнозу розвитку кримінологічної 
обстановки у сфері забезпечення безпеки 
осіб, які підлягають державному захисту, 
що відповідали б сучасним вимогам діяль-
ності слідчих органів, зокрема, в умовах во-
єнного стану.
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SUMMARY 
In the article, in the context of the study of 

certain criminological, as well as legal aspects of 
the prevention of criminal offenses against par-
ticipants in criminal proceedings, an attempt is 
made to conceptualize the institution of preven-
tion of criminal offenses against participants in 
criminal proceedings in Ukraine. It is noted that 
the reform of criminal and criminal procedural 
legislation implemented in Ukraine is designed to 
provide a reliable basis for ensuring the protec-
tion of participants in criminal proceedings from 
socially dangerous encroachments, to ensure real 
legislative regulation of the realization of their 
rights and legitimate interests in the conditions of 
the functioning of a social-type legal state.

It was established that today in Ukraine at 
the legislative level some, fi rst of all, procedural 
means of protection and protection of partici-
pants in criminal proceedings are regulated to 
a certain extent, but the system of ensuring the 
safety of participants in criminal proceedings (in 
particular, criminological and criminal-legal) re-
mains somewhat imperfect. and the mechanism of 
implementation of the specifi ed means of protec-
tion and protection in the criminal process. In this 
regard, it was emphasized the need to implement 
in the practice of prevention of criminal offenses 
against participants in criminal proceedings the 
well-known assets of international experience on 
the specifi ed issue.

Keywords: participants in criminal proceed-
ings, criminal offenses, prevention of criminal 
offenses.
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У науковій статті авторами окреслено 
основні кроки адаптації трудового законодав-
ства до умов воєнного часу, проаналізовано 
нововведення й окремі питання змін у трудо-
вих правовідносинах в умовах воєнного стану в 
Україні. Оскільки питання обмеження, пору-
шення та захисту трудових прав працівників, 
та розширення кола трудових прав роботодав-
ців стали досить актуальними з настанням 
воєнного стану, автори акцентували увагу на 
важливих положеннях зміненого трудового за-
конодавства та намагалися розтлумачити 
теоретичні та прикладні особливості засто-
сування новел трудового законодавства. Адже 
воєнні часи вимагають прийняття складних 
і непопулярних рішень і в інших сферах жит-
тєдіяльності, зокрема, й у трудових відносинах. 
У науковій статті досліджено основні аспекти 
трансформації трудового законодавства в умо-
вах дії воєнного часу, розкрито зміст оновлених 
положень законодавства, а саме, про звільнен-
ня працівників, про процедуру призупинення 
трудового договору, оформлення простою та 
відпусток, про зміну умов оплати праці та про 
підвищення норм робочого часу. 
Авторами проаналізовано позитивні та 

негативні сторони змін трудового законодав-
ства у такий скрутний для українського сус-
пільства час. Разом із тим, автори статті 
розкрили механізми, що передбачені чинним 
законодавством про працю, котрі хоч і спря-

мовані на максимальне дотримання прав та 
гарантій для працівників, однак, не завжди мо-
жуть бути виконані роботодавцями в умовах 
воєнного стану. 
Ключові слова: трудові правовідносини, 

адаптація трудового законодавства, воєнний 
час, умови воєнного стану, трудові права пра-
цівника, трудові права роботодавця, трудовий 
договір (контракт), звільнення, вивільнення, 
підстави розірвання трудового договору, оплата 
праці, відпустки, робочий час.

Постановка проблеми
В умовах воєнного часу почастішали 

випадки звернення громадян за правовою 
допомогою із питаннями захисту трудових 
прав найманих працівників. Переважно 
громадяни скаржаться на недобросовісних 
роботодавців, які в умовах воєнного стану 
безпідставно звільняють або вивільняють 
найманих працівників з робочих місць, від-
правляють їх у неоплачувану відпусту, зму-
шують звільнитись або перевестись на 0,5 
ставки, реорганізовують підприємства і при 
цьому скорочують робочі місця, проводять 
конкурси для окремих осіб, створюючи під 
них посади, скорочують оплату праці та об-
межують працівників у винагородах, пре-
міях, доплатах та надбавках, збільшують 
робочий час, або, навпаки, роботодавець 
не звільняє працівника за його заявою на 
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звільнення та не відпускає в оплачувану або 
за власний рахунок відпустку.
Низку питань, що стосуються звільнен-

ня працівників, оформлення простою, при-
зупинення трудового договору, відпусток 
та оплати праці врегулював, прийнятий у 
березні 2022 року Закон України «Про ор-
ганізацію трудових відносин в умовах воєн-
ного стану» [1], який визначає особливості 
проходження державної служби, служби в 
органах місцевого самоврядування, врегу-
льовують трудові правовідносини праців-
ників усіх підприємств, установ, організа-
цій в Україні незалежно від форми влас-
ності, виду діяльності і галузевої належ-
ності, представництв іноземних суб’єктів 
господарської діяльності в Україні, а також 
осіб, які працюють за трудовим договором, 
укладеним з фізичними особами у період 
дії воєнного стану. Проте, як показало де-
тальніше вивчення змісту його положень, 
стало очевидним, що законодавець суттєво 
звужує зміст та обсяг існуючих трудових 
прав працівників та гарантії їх забезпечен-
ня та розширяє права та законні інтереси 
роботодавців. На період дії воєнного стану 
вводяться обмеження як конституційних 
прав і свобод людини і громадянина перед-
бачених статтями 43, 44 Конституції Укра-
їни, так і не застосовуються норми законо-
давства про працю, які захищають трудові 
права громадянина, а також, що регулю-
ють діяльність державних службовців, по-
садових осіб місцевого самоврядування За-
кони України «Про державну службу» [2] та 
«Про службу в органах місцевого самовря-
дування» [3]. Однак, виходячи з частини 2 
статті 22 Конституції України, будь-який 
новий нормативний акт у сфері трудово-
го законодавства не може звужувати зміст 
та обсяг гарантованих КЗпП України та 
іншими законодавчими актами трудових 
прав та свобод працівників [4]. 
Таким чином, поява нових положень 

трудового законодавства вимагає ґрунтов-
ного аналізу гарантій трудових прав праців-
ників в умовах воєнного стану, визначення 
шляхів адаптації трудового законодавства 
до цих умов і роз’яснення правових підстав 
та наслідків застосування цих положень. 

Аналiз oстаннiх дoслiджень i 
публiкацiй

Слід зазначити, що проблеми гаран-
тій трудових прав працівників та пошук 
шляхів їх удосконалення завжди знаходи-
лися в центрі уваги вчених-правознавців:-
Н. Б. Болотіної [5], В.С. Венедиктова [6],-
Л. П. Гаращенко [7], В.В. Жернакова [8,9], 
Іншина М.І. [10], Н.В. Кохан [11], А.Р. Ма-
цюка [12], П.Д. Пилипенка [13], С.М. При-
липко [14] та В.Г. Ротаня [15].
Дослідженням окремих питань розі-

рвання трудового договору, звільнення та 
відсторонення працівників під час форс-
мажорних обставин за різних правових 
підстав стало предметом наукових праць 
таких учених, як В.В. Жернакова [16, 17],-
Д.В. Трубіцина [18], Н.М. Хуторяна [19], 
О.М. Ярошенко [20, 21, 22] та ін. Однак, не-
зважаючи на проведені численні ґрунтовні 
дослідження, проблеми забезпечення га-
рантій та захисту трудових прав працівни-
ків, саме у період воєнного часу як ніколи 
набули своєї актуальності та популярності. 
Аналіз та роз’яснення правової позиції 

законодавця, різних точок зору юристів-
практиків та науковців щодо врегулювання 
вищезазначених питань вважаємо важли-
вим для належного захисту трудових прав 
та законних інтересів громадян. Адже, до-
слідженням питань особливостей укладення 
трудового договору, переведення та зміни 
істотних умов праці, розірвання трудового 
договору з ініціативи працівника та з ініціа-
тиви роботодавця, призупинення дії трудо-
вого договору, встановлення та обліку часу 
роботи та часу відпочинку, обміну докумен-
тами, організації кадрового діловодства та 
архівного зберігання кадрових документів у 
роботодавця, роботи у нічний час, залучен-
ня до роботи деяких категорій працівників, 
оплати праці, відпустки, відшкодування 
працівникам та роботодавцям пов’язаних 
із трудовими відносинами грошових сум, 
втрачених внаслідок збройної агресії проти 
України, саме у період воєнного часу ніхто 
не займався. 

Мета та завдання дослідження
Мета наукової публікації полягає в роз-

критті шляхів адаптації трудового законо-
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давства до умов воєнного часу та в аналізі 
змісту його особливих положень щодо об-
меження трудових прав працівників. Для 
досягнення поставленої мети авторами ви-
рішуються такі основні завдання, а саме: 
дослідити характер та види трудових прав 
працівників відповідно з чинним трудовим 
законодавством; здійснити аналіз право-
вого забезпечення та обмеження трудових 
прав працівників в умовах воєнного часу; 
дослідити правові засади, що регулюють ви-
никнення, зміну та припинення трудових 
правовідносин; дослідити окремі проблеми 
реалізації трудових прав громадян в умовах 
воєнного часу; здійснити аналіз змісту осно-
вних положень законодавства, що забезпе-
чують виникнення, зміну та припинення 
трудових правовідносин, в умовах воєнного 
часу; проаналізувати позиції вчених, прак-
тиків, законодавця щодо можливих шляхів 
адаптації трудового законодавства до умов 
воєнного часу.
Об’єктом дослідження є відносини в сфе-

рі правового забезпечення трудових прав та 
обов’язків учасників трудових правовідно-
син в умовах воєнного часу.
Предметом дослідження виступають 

проблеми та особливості правового регулю-
вання трудових прав працівників в умовах 
воєнного часу.

Матеріали та методи
Основні положення наукового дослі-

дження будуються на аналізі правового 
забезпечення відносин у сфері трудових 
правовідносин в умовах воєнного стану, а 
саме, це Кодекс законів про працю України 
№ 322-VIII від 10.12.1971 року [23], Закон 
України «Про воєнний стан» № 389-VIII від 
12.05.2015 року [24] та Закон України «Про 
організацію трудових відносин в умовах во-
єнного стану» № 2136-IX від 15.03.2022 року 
[1]. 
Для дослідження основних питань до-

слідження ми застосовували загально пра-
вові та спеціальні методи дослідження. Ме-
тод нормативно-порівняльного аналізу для 
роз’яснення змісту чинного трудового за-
конодавства України щодо врегулювання 
трудових прав громадян. Системно-струк-
турний метод, який активно застосовувався 

при дослідженні правового забезпечення 
виникнення, зміни, припинення та віднов-
лення трудових прав працівників. Метод 
узагальнення дозволив у висновках під-
сумувати окремі найважливіші проблеми, 
які виникли на практиці в умовах воєнного 
часу. Використання вказаного методологіч-
ного інструментарію дало змогу вирішити 
поставлені завдання, одержати науковий 
результат, унікальність якого відображена у 
висновках.

Результати дослідження 
та їх обговорення

Законодавцю потрібно було розробляти 
новий механізм регулювання трудових від-
носин під час воєнного стану, що обумовлено 
відсутністю теоретичних та практичних на-
працювань, тому з початку війни було при-
йнято низку законодавчих актів, якими було 
внесено зміни до трудового законодавства.
Так, відповідно до ст. 1 Закону України 

«Про воєнний стан», воєнний стан - це осо-
бливий правовий режим, що вводиться в 
Україні або в окремих її місцевостях у разі 
збройної агресії чи загрози нападу, небезпе-
ки державній незалежності України, її тери-
торіальній цілісності та передбачає надання 
відповідним органам державної влади, вій-
ськовому командуванню, військовим адмі-
ністраціям та органам місцевого самовряду-
вання повноважень, необхідних для відвер-
нення загрози, відсічі збройної агресії та за-
безпечення національної безпеки, усунення 
загрози небезпеки державній незалежності 
України, її територіальній цілісності, а та-
кож тимчасове, зумовлене загрозою, обме-
ження конституційних прав і свобод люди-
ни і громадянина та прав і законних інтер-
есів юридичних осіб із зазначенням строку 
дії цих обмежень [24].
Низку питань, що стосуються звільнен-

ня працівників, оформлення простою, при-
зупинення трудового договору, відпусток та 
оплати праці врегулювали положення, при-
йнятого у березні 2022 року, Закону Укра-
їни «Про організацію трудових відносин в 
умовах воєнного стану» [2]. 
Проаналізувавши зміст всіх положень 

новоприйнятого закону, ми дійшли наступ-
них висновків:
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По-перше, наразі трудове законодавство 
не містить обмежень чи заборон щодо звіль-
нення працівників з ініціативи роботодав-
ця. Відповідно до Кодексу законів про пра-
цю України, трудовий договір, укладений 
на невизначений строк, а також строковий 
трудовий договір до закінчення строку його 
чинності можуть бути розірвані власником 
або уповноваженим ним органом лише у 
випадках: 1) змін в організації виробництва 
і праці, в тому числі ліквідації, реоргані-
зації, банкрутства або перепрофілювання 
підприємства, установи, організації, скоро-
чення чисельності або штату працівників, 
але лише у випадку, якщо неможливо пере-
вести працівника, за його згодою, на іншу 
роботу; 2) виявленої невідповідності пра-
цівника займаній посаді або виконуваній 
роботі внаслідок недостатньої кваліфікації 
або стану здоров’я, які перешкоджають про-
довженню даної роботи, якщо неможливо 
перевести працівника, за його згодою, на 
іншу роботу; 3) у разі відмови у наданні до-
пуску до державної таємниці або скасування 
допуску до державної таємниці, якщо вико-
нання покладених на нього обов’язків вима-
гає доступу до державної таємниці; 4) сис-
тематичного невиконання працівником без 
поважних причин обов’язків, покладених 
на нього трудовим договором або прави-
лами внутрішнього трудового розпорядку, 
якщо до працівника раніше застосовували-
ся заходи дисциплінарного чи громадського 
стягнення; 5) прогулу (в тому числі відсут-
ності на роботі більше трьох годин протя-
гом робочого дня) без поважних причин; 6) 
нез’явлення на роботу протягом більш як 
чотирьох місяців підряд внаслідок тимчасо-
вої непрацездатності, не рахуючи відпустки 
по вагітності і родах, якщо законодавством 
не встановлений триваліший строк збере-
ження місця роботи (посади) при певному 
захворюванні. За працівниками, які втрати-
ли працездатність у зв’язку з трудовим ка-
ліцтвом або професійним захворюванням, 
місце роботи (посада) зберігається до від-
новлення працездатності або встановлення 
інвалідності; 7) поновлення на роботі пра-
цівника, який раніше виконував цю роботу; 
8) появи на роботі в нетверезому стані, у ста-
ні наркотичного або токсичного сп’яніння; 

9) вчинення за місцем роботи розкрадан-
ня (в тому числі дрібного) майна власника, 
встановленого вироком суду, що набрав за-
конної сили, чи постановою органу, до ком-
петенції якого входить накладення адміні-
стративного стягнення або застосування за-
ходів громадського впливу; 10) призову або 
мобілізації власника – фізичної особи під час 
особливого періоду; 11) встановлення невід-
повідності працівника займаній посаді, на 
яку його прийнято, або виконуваній роботі 
протягом строку випробування.
Варто зазначити, що звільнення пра-

цівника на підставі перелічених обставин у 
період воєнного часу допускається у період 
тимчасової непрацездатності та відпустки, 
де датою звільнення буде перший робочий 
день після закінчення відповідного періо-
ду, скасована необхідність отримання згоди 
профспілки на звільнення.
Відповідно до порядку вивільнення пра-

цівників, який зазначений в ст. 49-2 Кодексу 
законів про працю України, роботодавець 
має попередити про звільнення не пізніше, 
ніж за два місяці до нього.
Але слід знати, що на час дії воєнного ста-

ну, зміна істотних умов праці (включаючи, 
зменшення заробітної плати та/або кількості 
робочих годин) можлива без попереднього 
повідомлення працівників за два місяці.
По-друге, трудовим законодавством 

передбачена заборона звільнення певних 
категорій працівників з ініціативи робото-
давця, включаючи у зв’язку зі скороченням 
чисельності або штату працівників. Така за-
борона стосується: 1) вагітних жінок; 2) жі-
нок з дітьми віком до трьох років (до шести 
років, якщо дитина потребує домашнього 
догляну) та одиноких матерів при наявнос-
ті дитини віком до чотирнадцяти років або 
дитини з інвалідністю. Ця гарантія також 
поширюється на батьків, які виховують ді-
тей без матері, а також на опікунів (піклу-
вальників), одного з прийомних батьків, 
одного з батьків-вихователів; 3) працівни-
ків, які обиралися до складу профспілкових 
органів компанії протягом року після закін-
чення строку, на який обирався цей склад 
(з певними винятками); 4) молодих праців-
ників, яким надавалось перше робоче місце, 
у випадках, передбачених законодавством. 
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Окрім цього, звільнення працівників мо-
лодше вісімнадцяти років з ініціативи робо-
тодавця можливо тільки за згодою служби у 
справах дітей і не допускається без працев-
лаштування.
По-третє, процедура звільнення праців-

ника за його ініціативою не змінилась. Це 
може бути звільнення за власним бажання 
або за згодою сторін. Закон України «Про 
організацію трудових відносин в умовах во-
єнного стану» не обмежує працівника у пра-
ві звільнитися з роботи за власним бажан-
ням в період воєнного стану. Роботодавець 
звільняє працівника у строк, вказаний у за-
яві, якщо підприємство розташоване в ра-
йоні, де ведуться бойові дії, й існує загроза 
життю і здоров’ю працівника [1].
За інших підстав треба керуватися ст. 

38 Кодексу законів про працю, яка визна-
чає, що працівник має письмово повідо-
мити роботодавця про звільнення за два 
тижні. При цьому, працівник може не від-
працьовувати двох тижнів і звільнитися за 
власним бажанням в одному з випадків: - 
він звільняється із поважної причини; - ро-
ботодавець згоден. Крім того, кожен пра-
цівник має право звільнитися у будь-який 
день, якщо роботодавець порушує щодо 
нього законодавство про працю, умови ко-
лективного чи трудового договору (ч. 3 ст. 
38, ч. 2 ст. 39 КЗпП).
По-четверте, процедура звільнення пра-

цівників, якщо втрачений зв’язок із робо-
тодавцем або підприємство знаходиться на 
непідконтрольній території, тобто процеду-
ра звільнення внутрішньо переміщених осіб 
під час дії воєнного стану спрощена. Для 
цього подати відповідну заяву про припи-
нення трудових відносин підприємством до 
центру зайнятості одночасно із заявою про 
надання статусу безробітного. Проте, тра-
пляються непоодинокі випадки, коли пра-
цівник проживає на території, де не ведуть-
ся бойові дії, а підприємство – на окупованій 
території. Або підприємство не знаходиться 
на окупованій території, але роботодавець 
перемістився за межі країни або в іншу об-
ласть. В даному випадку працівник може 
припинити трудові відносини лише через 
суд, подавши до нього відповідну позовну 
заяву.

Відповідно до Закону України «Про вне-
сення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо оптимізації трудових відно-
син» від 01.07.2022 р. № 2352-IX, передба-
чена нова підстава для звільнення з ініціа-
тиви роботодавця — неможливість забез-
печення працівника роботою, визначеною 
трудовим договором, у зв’язку із знищен-
ням (відсутністю) виробничих, організацій-
них та технічних умов, засобів виробництва 
або майна роботодавця внаслідок бойових 
дій [25]. Обов’язковою умовою для звільнен-
ня за цією підставою має бути обґрунтована 
неможливість забезпечувати працівника 
роботою, визначеною трудовим договором 
та трудовою функцією, яка безпосередньо 
пов’язана з повним знищенням (відсутніс-
тю) виробничих, організаційних та техніч-
них умов, засобів виробництва або майна 
роботодавця внаслідок бойових дій. 
Документами, які підтверджують зни-

щення майна, можуть бути: 1) матеріали 
технічної інвентаризації, що засвідчують 
факт знищення майна; 2) довідки органів 
внутрішніх справ України; 3) акт про поже-
жу; 4) офіційні висновки інших установ або 
організацій, які відповідно до законодавства 
уповноважені засвідчувати факт знищення 
майна тощо. Згадані зміни внесені до ст. 41 
КЗпП.
Якщо з боку роботодавця є порушення 

трудових прав, працівник має право зверну-
тися до суду. Відповідно до ст. 55 Конститу-
ції України, кожному гарантується право на 
оскарження в суді рішень, дій чи бездіяль-
ності органів державної влади, органів міс-
цевого самоврядування, посадових і служ-
бових осіб [3].
Відповідно до статті 233 Кодексу законів 

про працю, працівник може звернутися з 
заявою про вирішення трудового спору без-
посередньо до районного, районного у місті, 
міського чи районного суду в тримісячний 
строк з дня, коли він дізнався або повинен 
був дізнатися про порушення свого права, а 
у справах про звільнення – в місячний строк 
з дня вручення копії наказу про звільнення 
або з дня видачі трудової книжки. У разі по-
рушення законодавства про оплату праці 
працівник має право звернутися до суду з 
позовом про стягнення належної йому заро-
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бітної плати без обмеження будь-яким стро-
ком [23]. Для звернення власника або упо-
вноваженого ним органу до суду в питаннях 
стягнення з працівника матеріальної шко-
ди, заподіяної підприємству, установі, ор-
ганізації, встановлюється строк в один рік 
з дня виявлення заподіяної працівником 
шкоди. Варто зауважити, що відновити свої 
трудові права в більшості випадків можливо 
тільки в судовому порядку.
По-п’яте, варто, також роз’яснити поря-

док та особливості розірвання трудового до-
говору за власним бажанням передбачений 
в умовах воєнного стану.
Стаття 38 Кодексу законів про працю пе-

редбачає, що працівник має право розірва-
ти трудовий договір, укладений на невизна-
чений строк, попередивши про це власника 
або уповноважений ним орган письмово за 
два тижні. У paзi, коли заява працівника 
про звільнення з роботи за власним бажан-
ням зумовлена неможливістю продовжу-
вати роботу, а саме, переїзд на нове місцe 
проживання; переведення чоловіка або 
дружини на роботу в iншу місцевість; вступ 
до навчального закладу; неможливість про-
живання у даній місцевості, підтверджена 
медичним висновком; вагітність; догляд за 
дитиною до досягнення нею чотирнадця-
тирічного віку або дитиною з інвалідністю; 
догляд за хворим членом ciм’ї відповідно до 
медичного висновку або особою з інвалід-
ністю І групи; вихід на пенсію; прийняття 
на роботу за конкурсом, а також з iншиx по-
важних причин), власник або уповноваже-
ний ним орган повинен розірвати трудовий 
договір у строк, про який просить праців-
ник [23].
Наголосимо, що згідно статті 4 Закону 

України «Про організацію трудових відно-
син в умовах воєнного стану», у зв’язку з ве-
денням бойових дій у районах, в яких розта-
шоване підприємство, установа, організація 
та icнування загрози для життя i здоров’я 
працівника, він може розірвати трудовий 
договір за власною ініціативою у строк, за-
значений у його заяві (крім випадків при-
мусового залучення до суспільно корисних 
pобіт в умовах воєнного стану, залучення до 
виконання pобіт на об’єктах критичної інф-
раструктури) [1].

З метою оперативного залучення нових 
працівників до виконання роботи, а також 
усунення кадрового дефіциту та браку робо-
чої сили, в тому числі внаслідок фактичної 
відсутності працівників, які внаслідок бойо-
вих дій евакуювалися в іншу місцевість, пе-
ребувають у відпустках, простої, тимчасово 
втратили працездатність або доля яких тим-
часово невідома, роботодавці можуть укла-
дати з новими працівниками строкові тру-
дові договори на період дії воєнного стану 
або на період заміщення тимчасово відсут-
нього працівника.
На період дії воєнного стану роботода-

вець має право перевести працівника на 
іншу роботу, не обумовлену трудовим дого-
вором, без його згоди (за винятком переве-
дення на роботу в іншу місцевість, де трива-
ють активні бойові дії), якщо вона не проти-
показана працівникові за станом здоров’я, 
лише для відвернення або ліквідації наслід-
ків бойових дій, а також інших обставин, які 
ставлять або можуть поставити під загрозу 
життя чи нормальні життєві умови людей, 
з оплатою праці за виконану роботу, але не 
нижчою, ніж середній заробіток за попере-
дньою роботою [3].
На період дії воєнного стану норми ст. 

32 КЗпП про двомісячний строк поперед-
ження працівника про зміну істотних умов 
праці не застосовуються [2].
У зв’язку з веденням бойових дій в 

районах, в яких розташоване підприєм-
ство, установа, організація, та загрозою 
для життя і здоров’я працівника, він може 
розірвати трудовий договір за власною 
ініціативою без двотижневого строку по-
передження (за винятком примусового 
залучення до суспільно-корисних робіт в 
умовах воєнного часу, а також якщо такий 
працівник залучений до виконання робіт 
на об’єктах віднесених до критичної інф-
раструктури).
Роботодавець має право розірвати тру-

довий договір з працівником у зв’язку з лік-
відацією підприємства, установи, організа-
ції, викликаною знищенням в результаті бо-
йових дій усіх виробничих, організаційних 
або технічних потужностей або майна під-
приємства. Про таке звільнення працівник 
попереджається не пізніше ніж за 10 днів 
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з виплатою вихідної допомоги у розмірі не 
менше середнього місячного заробітку.
На період дії воєнного стану допуска-

ється звільнення працівника з ініціативи 
роботодавця в період його тимчасової не-
працездатності, а також у період перебуван-
ня працівника у відпустці, крім відпустки у 
зв’язку вагітністю та пологами та відпустки 
для догляду за дитиною, із зазначенням 
дати звільнення, яка є першим робочим 
днем, наступним за днем закінчення тимча-
сової непрацездатності, зазначеним у доку-
менті про тимчасову непрацездатність, або 
першим робочим днем після закінчення від-
пустки, крім випадків.
Нормальна тривалість робочого часу 

працівників у період воєнного стану не 
може перевищувати 60 годин на тиждень. 
Для працівників, яким відповідно до зако-
нодавства встановлюється скорочена три-
валість робочого часу, тривалість робочого 
часу не може перевищувати 50 годин на 
тиждень.[3]
П’ятиденний або шестиденний робочий 

тиждень встановлюється роботодавцем за 
рішенням військового командування разом 
із військовими адміністраціями. Тривалість 
щотижневого безперервного відпочинку 
може бути скорочена до 24 годин. На період 
дії воєнного стану не застосовуються нор-
ми статті 53 (тривалість роботи напередод-
ні святкових, неробочих і вихідних днів), 
частина перша статті 65, частини третя - 
п’ята статті 67 та статті 71 - 73 (святкові і не-
робочі дні) КЗпП [2].

Висновки
На жаль, війна вносить свої корективи 

у наше звичне життя і головним пріорите-
том зараз є наша перемога. У зв’язку з цим 
можуть встановлюватись певні обмежен-
ня прав працівників та змінюватись робочі 
графіки. Щоб уникнути зловживання трудо-
вими правами працівників керівникам ро-
ботодавця необхідно підвищувати правову 
свідомість населення та мотивувати праців-
ників різними видами заохочень. 
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WAYS OF ADAPTATION OF 
LABOR LEGISLATION TO WARTIME 

CONDITIONS
In the scientifi c article, the authors outlined 

the main steps of adapting labor legislation to 
wartime conditions, analyzed innovations and 
individual issues of changes in labor relations 
under martial law in Ukraine. Since the issues of 
limiting, violating and protecting the labor rights 
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of employees, and expanding the range of labor 
rights of employers became quite relevant with 
the onset of martial law, the authors focused on 
the important provisions of the amended labor 
legislation and tried to explain the theoretical 
and practical features of the application of new 
labor legislation. After all, war times require the 
adoption of diffi cult and unpopular decisions 
in other spheres of life, in particular, in labor 
relations. The scientifi c article examines the 
main aspects of the transformation of labor 
legislation in wartime conditions, reveals 
the content of the updated provisions of 
the legislation, namely, on the dismissal of 
employees, on the procedure for suspending 
an employment contract, registration of 
layoffs and vacations, on changing the terms 

of payment and on increasing working hours. 
The authors analyzed the positive and negative 
aspects of changes in labor legislation in such 
a diffi cult time for Ukrainian society. At the 
same time, the authors of the article revealed 
the mechanisms provided by the current labor 
legislation, which, although aimed at maximum 
compliance with the rights and guarantees 
for employees, cannot always be fulfi lled by 
employers in martial law conditions.

Key words: labor relations, adaptation of 
labor legislation, wartime, conditions of martial 
law, labor rights of the employee, labor rights of 
the employer, employment contract (contract), 
dismissal, release, grounds for terminating 
the employment contract, wages, vacations, 
working hours.
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It is impossible to form a single model of legal 
regulation of e-commerce without taking into ac-
count privacy issues. It should be noted that one of 
the principles for the development of the information 
society at the World Summit on the Information So-
ciety was the principle of confi dentiality and security 
in the use of information and computer technologies. 
It can be concluded that a person doing business on 
the Internet or processing (outsourcing: (external 
source use)) business elements related to personal 
data (IT infrastructure, accounting, etc.) faces a po-
tential cross-border transfer of personal data. In this 
regard, in addition to fulfi lling the requirements for 
localization, it is advisable to include in privacy pol-
icies and agreements with individual data subjects 
the conditions for their consent to such transfers.

Key words: Electronic trade, security, confi den-
tiality, electronic document, electronic information 
exchange, electronic signature, information technol-
ogy. 

and the development of legal norms regulating 
trade activities without taking into account the 
possibilities of modern information and com-
munication technologies [5, p.112].

The features of this area of legislative reg-
ulation are manifested in the participation of 
parties in the exchange of electronic docu-
ments, telecommunication operators, provid-
ers, self-regulatory organizations in the process 
of electronic commerce. In addition, new con-
cepts such as, information, public information 
systems and corporate information systems, 
information and telecommunication networks, 
electronic transaction, electronic document, 
electronic document exchange, electronic sig-
nature, electronic payments and settlements, 
electronic means of payment that are new to 
traditional jurisprudence in the fi eld of legal 
regulation of electronic commerce are intro-
duced. Provisions of international documents 
related to electronic commerce have not yet 
been adequately refl ected in the current legis-
lation of the Republic of Azerbaijan.

At the same time, the expediency of state 
regulation of relations in the fi eld of legal regu-
lation of electronic commerce in modern con-
ditions and the possibilities of self-regulation, 
defi nition of basic terms and concepts, issues 
of determination of legal status of regulation 
of the participants and their responsibility, the 
procedure for exchanging electronic docu-
ments in conducting civil-legal transactions 
and making electronic payments, as well as the 
issues of ensuring privacy and security in the 
fi eld of electronic commerce remain not fully 

In connection with the development of 
electronic commerce in Azerbaijan in modern 
times, there is a need to formulate adequate le-
gal provisions for electronic commerce as a spe-
cial type of entrepreneurial activity. At the same 
time, the analysis of the legislation proved that 
the legal norms currently regulating electronic 
commerce in our Republic are not combined 
with the general strategy for legislative protec-
tion of this special business area.

As a whole, the diffi culties in legal regula-
tion are related to the expansion of the use of 
information and telecommunication networks 
in trade, the globalization of trade relations, 
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resolved. All this requires more multifaceted 
legal scientifi c development from the point of 
view of civil-legal regulation, including the for-
mation of a modern model of legal regulation.

As the analysis of foreign experience in 
the fi eld of e-commerce regulation indicates, 
the main problems of privacy and security in 
e-commerce have been identifi ed in interna-
tional experience [7, p. 28-29]. It is especially 
emphasized that “ensuring security and pro-
tecting privacy is one of the main concerns of 
online shopping. It is estimated that more than 
30% of internet users in the European Union 
do not shop online due to security concerns 
[13, p. 170-173]. In this article, we have tried to 
study the problems related to privacy and data 
protection, that is, security in cyberspace.

Privacy is divided into two categories: data 
(or information) privacy and personal privacy. 
Information privacy refers to the means (meth-
ods) of information collection, recording, re-
ception and dissemination. Privacy refers to a 
person’s private life, an individual’s personal 
space. Privacy principles are defi ned by the Or-
ganization for Economic Cooperation and De-
velopment.

In connection with the use of information 
and telecommunications tools in the imple-
mentation of electronic commerce, there are 
general security and privacy threats in this 
area: computer fraud, computer viruses, com-
puter hacking, computer attacks, inaccurate 
information about the product and the seller, 
the location of the seller and the buyer, failure 
to transmit or delay in transmission of a mes-
sage, transmission of data to an incorrect ad-
dress, disclosure of confi dentiality of data, etc. 
For this reason, legal guarantee of privacy of 
personal data, completeness and reliability of 
information; protection of the organization’s 
accounting information; protection of intellec-
tual property rights is important for electronic 
commerce activity.

In international experience, there are cer-
tain legal approaches to the regulation of this 
aspect of electronic commerce. For example, 
the Organization for Economic Cooperation 
and Development has developed relevant reg-
ulatory principles based on practical privacy 
and security legal issues [6, p. 220-222].

 The security of electronic commerce is the 

situation of protecting the interests of subjects 
in relation to each other who carry out com-
mercial transactions (deals) with the help of 
electronic commerce technologies [1, p. 172].

The emergence of personal data as a sepa-
rate category in the information law and the 
legal world as a whole is closely related to the 
idea of protecting personal life, which is in-
creasingly exposed to various threats in the 
context of the development of the information 
society. It was the desire to ensure proper pro-
tection of individuals from information threats 
that led to the idea of controlling the circula-
tion of information about individuals - personal 
data, distinguishing them as a special type of 
information that requires protection.

Doctrinal defi nitions of personal data in ju-
risprudence are not so numerous and similar 
in many respects. According to the doctrinal 
approach to personal data presented in the Eu-
ropean Union, information that cannot be at-
tributed to the subject of the personal data can-
not be the subject matter of the personal data 
[8]. However, it is noted that the identifi cation 
of the individual should be evaluated objective-
ly. This means that not only the legal and actual 
capabilities of the individual data operator, but 
also the capabilities of third parties should be 
taken into account [9].

 Jayna Genti notes that “personal data” is 
any information relating to an identifi able liv-
ing individual. This defi nition includes any 
piece of information that may lead to the iden-
tifi cation of an individual, even if the personal 
data is identifi ed, encrypted or pseudonymized. 
The only exception is personal data, which is 
provided anonymously without reversion to 
non-identifi cation [10, p. 1].

Post-Soviet scientists, especially Russian ex-
perts (A.G.Areshev, I.L.Bachilo, L.A.Serjienko), 
clarify the content and importance of this cat-
egory as follows:  “personal data is a data cre-
ated at the individual’s personal request and on 
the basis of law, are used for its own interests 
and the interests of the state in the public envi-
ronment based on international standards and 
national legislation, during contact 

with the individual’s state authorities, pub-
lic and private institutions, other individuals”  
[4, p. 23].

The main purpose of personal data pro-
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tection is the protection of human and citi-
zen rights and freedoms, including personal 
life, family and personal privacy. Therefore, it 
seems logical to conclude that there is a direct 
connection between the protection of personal 
data and the right to private life, as well as the 
issues included in this right (the right of priva-
cy, personal, family, name, surname and voting 
secrecy, etc.).

Personal data is collected in specifi c infor-
mation resources in the manner and volume 
determined by law. If personal information is 
added to one or another information resource, 
that information is known as an information re-
source of personal data. Information resources 
can be created within a specifi c information sys-
tem or separately. Information systems ensure 
the circulation of personal data, in other words, 
its life cycle, in accordance with the law.

The processes of collecting, processing, 
providing, distributing, transferring, freezing, 
anonymizing, and destroying personal data are 
common functional components of the life cy-
cle of personal data [2, p. 69].

Currently, the legal basis of the personal 
data protection mechanism has been formed in 
two directions and has acquired a more precise 
system: specialized (or special) legislation and 
other (general) laws. Other laws include legal 
norms that guarantee the protection of person-
al data only in certain cases and regulate the 
protection of certain types of personal data.

Specifi c legislation primarily includes the 
Law of the Republic of Azerbaijan “On Person-
al Data”. General laws include: Law of the Re-
public of Azerbaijan “On Information, Infor-
matization and Information Protection, Law of 
the Republic of Azerbaijan “On Access to Infor-
mation, Law of the Republic of Azerbaijan “On 
Biometric Information”, Law of the Republic 
of Azerbaijan “On Telecommuni-cations”, Law 
of the Republic of Azerbaijan  “On Mass Me-
dia” and others.

As a whole, one of the fi rst normative legal 
acts in the fi eld of legal regulation of informa-
tion processes in our country is the Law of the 
Republic of Azerbaijan “On Information, Infor-
matization and Information Protection” dated 
April 3, 1998. This Law regulates the creation 
and use of information systems, technologies 
and means of their support on the basis of data 

collection, processing, storage, search, dissemi-
nation, the formation of information resources 
on the basis of data protection and determines 
the rights of persons participating in informa-
tion processes [14].

 Information processes on personal data 
are mainly applied by banks, insurance com-
panies, government organizations, social orga-
nizations, large commercial enterprises, busi-
ness and transport companies to obtain high 
income, to ensure information security and re-
duce risks  [12, p. 552-565].

Although the mentioned Law does not de-
fi ne personal information, the concept of “con-
fi dential information” is used. From the analysis 
of the law, it can be concluded that confi dential 
information is a different concept, personal in-
formation is confi dential. According to the type 
of acquisition, personal information is divided 
into confi dential and open categories. 

As we mentioned, the specifi c normative 
legal document in the sphere of personal data 
protection in our Republic is the Law “On Per-
sonal Data” dated May 11, 2010. Before pro-
ceeding to the analysis of the law, let us note 
that this Law regulates the problems related 
to the collection, processing and protection of 
personal data, the formation of part of the per-
sonal data of the national data space, as well 
as the transfer of personal data abroad, deter-
mines the rights and duties of state bodies and 
local authorities, legal and natural persons [15].

Article 2.1.1 of the Law defi nes the term 
“personal data” as follows: personal data is any 
information that allows the identifi cation of a 
person directly or indirectly.  We believe that 
this concept is very broad and abstractive. The 
provisions of the law do not reveal the concept 
of personal data in detail. So the question arises: 
What information can be considered personal 
information that allows to identify this or that 
natural person? What is the scope of the defi -
nition of personal data? Another aspect of the 
issue is that the terms “direct” and “indirect” 
in this concept are not clarifi ed, which leads to 
ambiguities  in practice.

 Our approach is that personal data is in-
formation related to that individual based on 
various criteria (physical, mental, physiological, 
economic, cultural, social characteristics, rela-
tionships and associations) in order to identify 
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the individual.
The following subjects are recognized as 

participants in public relations regulated by 
this Law: subject of personal data, owner, op-
erator and user. Here, the subject is the physi-
cal person about whom personal data is col-
lected, processed and protected, whose identity 
is determined or identifi ed. The owner is the 
state body, legal entity or natural person that 
has the right of ownership over the informa-
tion resources of the relevant personal data as 
determined by law. The operator is the owner 
with the right and responsibility for the collec-
tion and use of the relevant personal data, or 
the bodies, legal or natural persons to whom 
the rights and obligations are delegated. The 
term user of personal data means a state body 
or local self-government body, legal entity or 
individual who is given the right to use for him-
self and in the manner and scope determined 
by his authority, only for the purpose of obtain-
ing the information he needs. 

The authorized entity that creates the in-
formation resources and information system 
of personal data, while forming those informa-
tion resources, shall observe the basic human 
and civil rights and freedoms, as well as legal-
ity, confi dentiality, as well as the basic human 
and civil rights established in the Constitution 
of the Republic of Azerbaijan.

Modern technologies are also able to over-
come a number of technical limitations associ-
ated with the collection of personal data. Thus, 
the signifi cant cost reduction of the storage of 
huge information arrays stimulates the rejec-
tion of the principle of limiting the processing 
of personal data for predetermined purposes 
[11].

In any case, the process of collecting per-
sonal data should be legal and transparent so 
that people’s trust and confi dence in this sys-
tem does not decrease. The data subject must 
know for what purpose, in what way the infor-
mation about him will be collected and how it 
will be used. At the same time, the data subject 
must have access to that personal information.

After the adoption of the  Law of the Repub-
lic of Azerbaijan “On Personal Data”, a number 
of normative measures were implemented in 
the direction of the application of this Law, nec-
essary additions and amendments were made 

to the law, and at the same time additions and 
changes were made to other legislative acts for 
the purpose of applying this Law.

It should be noted that, except for cases of 
mandatory collection and processing of per-
sonal data in accordance with the legislation 
of the Republic of Azerbaijan,collection and 
processing of personal data about any person 
is allowed only on the basis of written consent 
given by the subject, including an electronic 
document with a strengthened electronic sig-
nature, or on the basis of information provided 
in writing by the subject [15].

The absence of an objection from the sub-
ject of personal data to the processing of his 
personal data by the operator shall not be con-
strued as his consent, as this is not of a specifi c 
nature. In general, silence, as you know, (con-
trary to the common saying) is not a sign of con-
sent in law.  The requirement that the consent 
is a specifi c nature implies the performance of 
any actions that indicate such consent. For ex-
ample, the subject’s provision of certain infor-
mation about personal data may in some cases 
be considered as an expression of consent to 
their fi nal processing.

The practice of consenting to the process-
ing of personal data by ticking the appropriate 
box on the screen when placing an order in the 
fi eld of e-commerce or registering on a website 
has become widespread. In principle, there is 
no reason to invalidate such consent provided 
it is informed and conscious. In practice, there 
are also cases where “registration of an Inter-
net user on the site, confi rmation with login 
and password means the consent of the subject 
to the processing of his personal data”.

Another point is that the owner of the In-
ternet resource must be ready to prove not 
only the fact that such consent was given, but 
also that a certain person consented to the pro-
cessing of their personal data in the specifi ed 
amount. As an option, you can refl ect the fact 
of its existence in the e-mail sent to the user 
to confi rm the registration or order, a copy of 
which remains with the operator. Although, if 
there is a dispute about whether such consent 
was given and the authenticity of the content 
of the e-mail provided by the operator is dis-
puted, the will be little chance of successfully 
proving the fact of consent to processing. The 
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fact that a certain person gave consent without 
an electronic signature can be proven only by 
indirect evidence, for example, by using a bank 
card belonging to the subject of personal data 
as a means of payment.

We must not forget the possibility to object 
to the conditions included in the connection 
agreement, especially those concluded with 
the participation of the consumer. Thus, even 
if the relevant condition is included in such 
an agreement, there are cases where the court 
does not recognize the existence of consent to 
the processing of personal data. According to 
the court, in such cases, the subject of personal 
data does not have a choice, because the only 
possibility to not give such consent is expressed 
in the refusal to conclude a contract. In cases 
where prior consent to the processing of per-
sonal data in all possible ways is a necessary 
condition for the purchase of any service, it is 
debatable to speak of conscious consent. Such a 
requirement violates the principle of ensuring 
fair processing and is expressly prohibited in 
some jurisdictions.

In addition, it is risky to include the con-
dition of consent to the processing of personal 
data not in the text of the document in which 
the user expressed his consent, but in the text 
of another document referred to by the fi rst. 
Given that the user is unlikely to be familiar 
with its content, it is hardly possible to speak of 
informed and reasonable consent in such cases.

Finally, a few words should be said about 
publicly available personal data that can be 
processed by operators without the subject’s 
consent. According to Article 5, Part 3 of the 
Law of the Republic of Azerbaijan “On Per-
sonal Data”, the category of open personal data 
refers to the data entered with the consent of 
the subject into the information system that has 
been anonymized in the prescribed manner, 
announced publicly by the subject, or created 
for general use. The person’s name, surname 
and patronymic are public personal informa-
tion. Confi dentiality of open categories of per-
sonal data is not required [3, p. 150-152].
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БЕЗОПАСНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ТОРГОВЛЕ

Невозможно сформировать единую мо-
дель правового регулирования электрон-
ной коммерции без учета вопросов кон-
фиденциальности. Следует отметить, что 
одним из принципов развития информаци-
онного общества на Всемирном саммите по 

информационному обществу был принцип 
конфиденциальности и безопасности при 
использовании информационных и ком-
пьютерных технологий. Можно сделать вы-
вод, что лицо, ведущее бизнес в Интернете 
или обрабатывающее (аутсорсинг: (внешнее 
использование источника)) бизнес-элемен-
ты, связанные с персональными данными 
(ИТ-инфраструктура, бухгалтерский учет и 
т. д.), сталкивается с потенциальной транс-
граничной передачей персональных дан-
ных. . В связи с этим, помимо выполнения 
требований по локализации, целесообразно 
включать в политики конфиденциальности 
и договоры с отдельными субъектами дан-
ных условия их согласия на такие передачи.
Ключевые слова: электронная торговля, 

безопасность, конфиденциальность, элек-
тронный документ, электронный обмен ин-
формацией, электронная подпись, инфор-
мационные технологии.
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Сьогодні в сучасних реаліях особливу увагу за-
слуговують питання правого забезпечення права 
на працю найбільш незахищеної категорії гро-
мадян, а саме осіб з інвалідністю, де одна з най-
суттєвіших проблем прослідковується у сфері їх 
працевлаштування, що пов’язано з тим, що вони 
зазвичай не можуть бути конкурентоспроможни-
ми на ринку праці.
У статті розглядаються правові фактори 

працевлаштування осіб з інвалідністю через при-
зму сучасної державної політики зайнятості. 
З’ясовані проблемні аспекти з цього питання, а 
саме: недосконалий процес реалізації норм закону 
про квотування робочих місць для осіб з інвалід-
ністю, а також норм відповідальності за відсут-
ність вищезазначеної квоти осіб з інвалідністю на 
підприємстві, установі, організації, у зв’язку з чим 
відсоток зайнятості таких осіб надзвичайно низь-
кий. У статті досліджено основні негативні фак-
тори, що відображаються на працевлаштуванні 
осіб з інвалідністю, та деякий європейський досвід 
у сфері правового регулювання цієї проблеми.
Здійснено аналіз особливостей забезпечення ре-

алізації трудових прав осіб з інвалідністю, а також 
проаналізовано гарантії їх реалізації, які встанов-
лені державою безпосередньо в законодавчих актах. 
Досліджено правові заходи, спрямовані на недопу-
щення порушення трудових прав працівників з ін-
валідністю, а також на створення умов, необхідних 
для їх безперешкодної ефективної реалізації.
Зроблено висновок про те, що в Україні забез-

печення прав працівників з інвалідністю підлягає 

доопрацюванню. У результаті дослідження ві-
тчизняного законодавства запропоновано шляхи 
вирішення цієї проблеми в контексті удосконален-
ня правових норм.
У статті з’ясовано встановлені норми відпо-

відальності роботодавця у разі відсутності квоти 
для осіб з інвалідністю на підприємстві, установі, 
організації та запропоновано удосконалення про-
цесу надання таких квот шляхом змін до законо-
давства з метою заохочення роботодавця надава-
ти роботу таким особам. Зроблено висновок про 
те, що в правових нормах практично не врегульо-
вано питання щодо відповідальності роботодавців 
за порушення певних трудових прав осіб з інвалід-
ністю, а також про те, що в цілому національне 
законодавство України не вирішує проблеми пра-
цевлаштування осіб з інвалідністю в повному об-
сязі. Через неефективність та неспроможність 
належним чином захистити весь спектр прав 
громадян, а особливо вразливих верств населен-
ня, стало актуальним написання цієї статті з 
метою визначення найсуттєвіших недоліків та 
шляхів їх подолання для того, щоб особи з інвалід-
ністю могли безперешкодно реалізувати своє право 
на працю.
Ключові слова: особи з інвалідністю, працев-

лаштування осіб з інвалідністю, правові фактори 
працевлаштування, реалізація трудових прав осіб 
з інвалідністю, гарантії реалізації права на пра-
цю, що надаються особам з інвалідністю, охорона 
та забезпечення права на працю осіб з інвалід-
ністю.
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Постановка проблеми
На сучасному етапі розвитку українсько-

го суспільства та в умовах євроінтеграції 
важливим є питання щодо працевлашту-
вання осіб з інвалідністю, які є не конкурен-
тоспроможними на ринку праці. Беззапере-
чно, держава гарантує право осіб з інвалід-
ністю на працю, що передбачено Кодексом 
законів про працю України, Законом Украї-
ни «Про основи соціальної захищеності осіб 
з інвалідністю в Україні», Законом України 
«Про відпустки», «Про зайнятість населен-
ня» та іншими нормативно-правовими ак-
тами, однак на практиці з цим виникають 
проблеми, адже на цей момент відсоток за-
йнятості людей з обмеженими можливостя-
ми здоров’я надзвичайно низький. Така си-
туація на ринку праці пов’язана з психоло-
гічним бар’єром між особами з інвалідністю 
та працездатними людьми. Крім того, робо-
тодавець при працевлаштуванні особи з ін-
валідністю має не лише надати такому пра-
цівнику робоче місце, а також забезпечити 
таку особу додатковими гарантіями, вста-
новленими законодавством України, які за-
звичай не відповідають інтересам першого. 
Тому проблематичним є питання реалізації 
норм закону про квотування робочих місць 
для осіб з інвалідністю, а також норм відпо-
відальності за відсутність вищезазначеної 
квоти осіб з інвалідністю на підприємстві, 
установі, організації. А отже, необхідно ви-
значити заходи, спрямовані на недопущен-
ня порушення трудових прав працівників 
з інвалідністю, а також на створення умов, 
необхідних для їх безперешкодної ефектив-
ної реалізації.

Аналіз останніх досліджень
і публікацій

Дослідженнями правової природи та 
особливостей захисту права на працю осіб з 
інвалідністю займалися такі видатні україн-
ські науковці: М. І. Боднарук, Н. В. Бондар-
чук, М. В. Годецька, В. В. Гаєвий, С. М. Зо-
лотарьова, І. Г. Козуб, В. І. Лис, а пробле-
мами працевлаштування -  Р. Я. Бутинська, 
Т. В. Зінченко, В. В. Макітренко та О. Г. Се-
реда, Т. І. Ямкова. 

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми

Проблематика правовідносин по пра-
цевлаштуванню та трудових відносин з осо-
бами з інвалідністю в Україні активно дослі-
джується багатьма науковцями. Однак, не-
обхідно більш детально вивчити цю темати-
ку. Саме тому гостро постало питання щодо 
проблеми визначеності процесу реалізації 
норм закону про квотування робочих місць 
для осіб з інвалідністю. Також потрібно ви-
знати і той факт, що більшість осіб з інвалід-
ністю не виявляє бажання працювати. У той 
же час є і такі, які стають на облік в центри 
зайнятості тільки для отримання допомо-
ги по безробіттю. Результати проведеного 
соціологічного дослідження свідчать, що 
на прийняття рішення особами з інвалід-
ністю щодо трудової діяльності вплинули: 
необхідність заробляти гроші через малу 
пенсію (41 % відповідей); прагнення бути в 
колективі (19,5 %); сподівання на допомогу 
підприємства в отриманні медичних послуг 
(7,3 %); бажання набути професійні знання і 
навички (6,3 %); можливість отримати піль-
гові путівки на лікування та оздоровлення 
(6,3 %), тощо. Тому не дивно, що рівень за-
йнятості осіб з інвалідністю в Україні досить 
низький у порівнянні з їх можливостями 
та бажанням. Це явище свідчить про недо-
сконалість механізму працевлаштування та 
професійної реабілітації інвалідів в Україні 
[1]. 
Одним із суттєвих недоліків у регулю-

ванні залишаються норми відповідальності 
за порушення певних прав осіб з інвалідніс-
тю як у відносинах працевлаштування, так 
і безпосередньо трудових правовідносинах 
чи під час їх припинення. Наприклад, коли 
роботодавець, не бажаючи мати такого пра-
цівника на підприємстві, або формально 
влаштовує працівника, або здійснює інші 
правопорушення з квотуванням робочих 
місць. У трудових відносинах також спосте-
рігається багато правопорушень з боку ро-
ботодавця: відсутність спеціальних умов на 
робочому місці, фізична недоступність бага-
тьох підприємств. Щодо припинення тру-
дових відносин з особою з інвалідністю, то 
законодавством практично не врегульова-
не це питання, особливо в розрізі випадків 
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звільнення за станом здоров’я та яким чи-
ном це може стосуватись осіб з інвалідністю.

Метою статті є аналіз проблемних пра-
вових факторів та визначення прогалин у 
законодавчому врегулюванні працевлашту-
вання та забезпечення реалізації трудових 
прав осіб з інвалідністю, а також надання 
власних пропозицій задля усунення цих не-
доліків відповідно до сучасних реалій.

Виклад основного матеріалу
Законодавством України передбачено, 

що особи з інвалідністю на рівні з іншими 
громадянами мають права в економічній, 
політичній та соціальній сферах життя. Од-
ним із таких прав є право кожної людини 
на працю, що гарантується Конституцією 
України, а також низкою міжнародно-пра-
вових актів. Так, у статті 43 Основного За-
кону України зазначено, що кожен має пра-
во на працю, що включає можливість заро-
бляти собі на життя працею, яку він вільно 
обирає або на яку вільно погоджується [2]. 
А ось, наприклад, у статті 6 Міжнародного 
пакту про економічні, соціальні і культурні 
права вказано, що право на працю включає 
право кожної людини дістати можливість 
заробляти собі на життя працею, яку вона 
вільно обирає або на яку вона вільно пого-
джується [3]. Це означає, що кожній особі 
гарантовано державою право на працю, од-
нак не у всіх людей є рівні можливості для 
реалізації такого права. Саме тому варто 
звернути увагу та більш детально дослідити 
особливості правового забезпечення права 
на працю осіб з інвалідністю.
Перш за все необхідно дати визначен-

ня поняттю «особа з інвалідністю». Так, у 
Законі України «Про основи соціальної за-
хищеності осіб з інвалідністю в Україні» від 
21 березня 1991 року № 875-XII слово «інва-
лід» змінено на поняття «особа з інвалідніс-
тю» [4]. Варто звернути увагу, що в новому 
визначенні законодавець індивідуалізує їх 
через акцентування уваги саме на особі, а 
не на наявності ознак обмеження життєді-
яльності в неї. Так, згідно із цим Законом 
особою з інвалідністю є особа зі стійким роз-
ладом функцій організму, що при взаємодії 
із зовнішнім середовищем може призводити 

до обмеження її життєдіяльності, внаслідок 
чого держава зобов’язана створити умови 
для реалізації нею прав нарівні з іншими 
громадянами та забезпечити її соціальний 
захист [4]. 
Що ж до особливостей правовідносин з 

працевлаштування з працівниками, яким 
встановлена інвалідність, то статтею 14 За-
кону України «Про зайнятість населення» 
від 5 липня 2012 року № 5067-VI регла-
ментується, що особи з інвалідністю, які не 
досягли пенсійного віку, користуються до-
датковими гарантіями у сприянні працев-
лаштуванню. Також цим Законом передба-
чено, щ о підбір підходящої роботи для осіб 
з інвалідністю (у тому числі шляхом розум-
ного пристосування наявного або створен-
ня нового робочого місця) здійснюється від-
повідно до їх професійних навичок, знань, 
індивідуальної програми реабілітації та з 
урахуванням побажань щодо умов праці [5].
У той же час основними проблемами 

працевлаштування осіб з інвалідністю є:
1. Відповідно до індивідуальної програ-

ми реабілітації, якщо особі з інвалідністю 
рекомендовано або те, що він може працю-
вати у спеціально створених умовах, або те, 
що він може працювати «вдома», то, як по-
казує практика, таких робочих місць по ре-
гіонах України або дуже обмежена кількість, 
або їх не існує взагалі.

2. Як і раніше, існує безліч бар’єрів при 
працевлаштуванні осіб з інвалідністю: фі-
зична недоступність багатьох підприємств, 
відсутність інформації по створенню спеці-
альних умов на робочому місці, практично 
відсутній доступний транспорт, також од-
ним із важливих факторів є стереотипне 
ставлення роботодавців до можливостей 
осіб з інвалідністю щодо праці.

3. Також потрібно визнати і той факт, 
що більшість осіб з інвалідністю не виявляє 
бажання працювати. У той же час є особи з 
інвалідністю, які стають на облік в центри 
зайнятості тільки для отримання допомоги 
по безробіттю та/або мають слабку мотива-
цію до праці.

4. Однією з проблем квотування робо-
чих місць для осіб з інвалідністю є те, що 
сьогодні роботодавці, посилаючись на від-
сутність фінансових можливостей, не прово-



161

Øëàïêî Ò.Â., Â³íí³÷åíêî Â.Â., Ñàãàéäàê Â.Î. - Àíàë³ç ïðîáëåìíèõ ïðàâîâèõ ôàêòîð³â...

дять цілеспрямовану роботу по створенню 
спеціалізованих робочих місць для цієї ка-
тегорії осіб.
В. М. Золотарьова та Н. В. Бондарчук 

зазначають, що правовідносини з працев-
лаштування осіб з інвалідністю становлять 
собою специфічні відносини, які не припи-
няють своєї дії й після укладення трудового 
договору, а навпаки, продовжують існувати 
і при виникненні трудових відносин [6, c. 
95]. Однак правовідносини з працевлашту-
вання в суто їх правовому розумінні переду-
ють трудовим та мають часові межі і в кінце-
вому результаті мають закінчуватись укла-
денням трудового договору, а отже, ніяк не 
можуть існувати після його укладення. Ви-
щезазначене аргументується тим, що після 
того, як процес підбору підходящої роботи 
закінчився та особа виявила бажання уклас-
ти трудовий договір, має місце виникнення 
безпосередньо трудових відносин.
Вищезазначену думку підтримують Ко-

зуб І. Г. та Годецька М. В., які зазначають, 
що укладення трудового договору означає 
припинення правовідносин працевлашту-
вання, оскільки мета працевлаштування до-
сягнута [7, с. 51].
Однак, необхідно враховувати стан 

здоров’я особи для встановлення придат-
ності людини до роботи за конкретною про-
фесією, спеціальністю, категорією чи поса-
дою, тобто важливим є визначення працез-
датності людини до певної праці не тільки за 
рівнем її розвитку та професійними знання-
ми, а також і за станом її здоров’я. Для осіб з 
інвалідністю проводиться медико-соціальна 
експертиза з метою виявлення ступеня об-
меження життєдіяльності, причини, часу 
настання, а також групу інвалідності. Діяль-
ність МСЕК регулюється Положенням про 
медико-соціальну експертизу, затвердже-
ним постановою Кабінету Міністрів України 
від 3 грудня 2009 р., № 1317 [8]. За резуль-
татами експертного обстеження МСЕК вста-
новлюється I, II чи III група інвалідності. 
Одночасно із цим встановлюється і ступінь 
(III, II чи I) обмеження здатності до трудо-
вої діяльності [8]. При працевлаштуванні 
документом, що підтверджує інвалідність 
та містить висновок щодо умов і характеру 
праці є довідка до акту огляду МСЕК, яку 

видають за формою, затвердженою наказом 
МОЗ від 30.07.12 р. № 577 [9]. Якщо інва-
лідність встановлена вже під час трудових 
відносин, то за місцем роботи особи надси-
лається повідомлення щодо групи інвалід-
ності та її причини, а у разі встановлення 
ступеня втрати професійної працездатності 
– витяг з акту огляду комісії про результати 
визначення ступеня стійкої втрати профе-
сійної працездатності у відсотках та потреби 
у додаткових видах допомоги [8]. 
Трудовим законодавством України, у 

свою чергу, забороняється укладення тру-
дового договору з громадянином, якому за 
медичним висновком запропонована робота 
протипоказана за станом здоров’я [10]. Та-
ким чином, у випадках, передбачених чин-
ним законодавством, працівник повинен 
також подати документи про стан здоров’я. 
Однак, не завжди роботодавець має право 
вимагати таку довідку про стан здоров’я. 
Як уже зазначено, такий документ повинен 
бути пред’явлений лише в передбачених за-
конодавством випадках, тобто роботодавець 
не може вимагати більше, ніж необхідно для 
виконання трудових обов’язків. Вищеви-
кладене означає те, що роботодавець може 
вимагати такі документи в працівника лише 
в тому разі, якщо це передбачено законом 
(ч. 5 ст. 22 КЗпП України) [10]. Наприклад, 
у ст. 102 Кодексу цивільного захисту Укра-
їни вказано, що на службу цивільного за-
хисту приймаються на конкурсній та контр-
актній основі громадяни України з повною 
загальною середньою освітою, які відпові-
дають кваліфікаційним вимогам і здатні за 
своїми особистими, діловими та моральни-
ми якостями, освітнім і професійним рівнем, 
станом здоров’я виконувати свій службовий 
обов’язок [11]. Відповідно до ст. 19 Зако-
ну України «Про службу безпеки України» 
від 25 березня 1992 року № 2229-XII кадри 
Служби безпеки України складають: спів-
робітники-військовослужбовці, працівники, 
які уклали трудовий договір із Службою без-
пеки України, а також громадяни України, 
здатні за діловими та моральними якостями, 
освітнім рівнем і станом здоров’я ефективно 
виконувати службові обов’язки [12].
Зміст понять «робоче місце особи з інва-

лідністю» і «спеціальне робоче місце особи 
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з інвалідністю» визначені у Законі Украї-
ни «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 
Україні» від 6 жовтня 2005 року № 2961-IV 
[13]. Згідно із цим Законом робоче місце 
особи з інвалідністю – місце або виробнича 
ділянка постійного або тимчасового знахо-
дження особи у процесі трудової дія льності 
на підприємствах, в установах і організаці-
ях, а спеціальне робоче місце особи з інва-
лідністю – окреме робоче місце або ділянка 
виробничої площі, яка потребує додаткових 
заходів з організації праці особи з урахуван-
ням її індивідуальних функціональних мож-
ливостей, обумовлених інвалідністю [13]. Це 
означає, що для осіб з інвалідністю повинні 
бути створені особливі умови праці, за яких 
працівники можуть відчувати себе безпечно 
та захищено. Проблематика цього питання 
полягає в тому, що на сьогодні далеко не 
всі роботодавці проводять цілеспрямовану 
політику на створення спеціалізованих ро-
бочих місць для осіб з інвалідністю, що є 
важливим фактором мотивації зайнятості. 
Спеціальні робочі місця для працевлашту-
вання цих осіб вимагають додаткових за-
ходів з організації праці, включаючи адап-
тацію основного і допоміжного обладнання, 
технічне і організаційне оснащення, забез-
печення технічними пристосуваннями з 
урахуванням індивідуальних можливостей 
осіб з інвалідністю. Мінімальна кількість ро-
бочих місць для їх працевлаштування вста-
новлюється органами виконавчої влади для 
кожного підприємства в межах встановле-
ної квоти. 
Варто зазначити, що у Законі України 

«Про відпустки» від 15 листопада 1996 р. 
№ 504/96 [14] також передбачені певні до-
даткові гарантії час відпочинку у трудових 
відносинах із особою з інвалі дністю. У стат-
ті 6 цього Закону зазначено, що особам з 
інвалідністю I і II груп надається щорічна 
осно вна відпустка тривалістю 30 календар-
них днів, а особам з інвалідністю III групи 
– 26 календарних днів. Відокремлено, що 
для особи з інвалідністю щорічні відпустки 
за бажанням працівника надаються в зруч-
ний для нього час [14]. Однак такі додаткові 
гарантії на практиці стають приводом для 
дискримінації осіб, що мають інвалідність. 
Так, за думкою Т. І. Ямкової та Р. Я. Бутин-

ської, право на відпустку в зручний для осо-
би час, а також заборона на випробувальний 
строк; право на неповний робочий час, тієї 
тривалості, якої просить працівник; право 
на скорочений робочий час; заборона на ро-
боту у нічний час без згоди особи з інвалід-
ністю є причинами не брати на роботу особу 
з інвалідністю [15, с. 183].
У КЗпП України в розділі «Охорона пра-

ці» міститься ст. 172, присвячена застосуван-
ню праці осіб з інвалідністю. У цій статті за-
значається, що у випадках, передбачених 
законодавством, на власника або уповнова-
жений ним орган покладається обов’язок 
організувати навчання, перекваліфікацію і 
працевлаштування осіб з інвалідністю від-
повідно до медичних рекомендацій, вста-
новити на їх прохання неповний робочий 
день або  неповний робочий тиждень та 
створити пільгові умови праці. Залучення 
осіб з інвалідністю до надурочних робіт та 
робіт у нічний час без їх згоди не допуска-
ється [10]. Це означає, що людина із наяв-
ністю ознак обмеження життєдіяльності не 
просто має право на працю, а законодавець 
передбачив також і певні гарантії для того, 
щоб реалізація такого права була доступною 
для працівників з інвалідністю. Безумовно, 
процес перепідготовки, навчання та пере-
кваліфікації вимагає певних витрат часу, і 
не випадково тривалість безробіття осіб з ін-
валідністю має затяжний характер. Тому ба-
гато їх просто не можуть знайти підходящу 
роботу, деякі вважають, що для прийому на 
роботу необхідний досвід і особливі умови, 
тому що працевлаштування ускладнюється 
тим, що більшість з них потребує спеціаль-
них умов праці. 
І. Г. Козуб та М. І. Боднарук зауважили, 

що проєкт ТК України в частині прав осіб 
з інвалідністю характеризується відобра-
женням тих загальних прав і гарантій, які 
містить КЗпП України й окремі спеціальні 
закони; наділенням осіб з інвалідністю за-
гальним комплексом прав, без урахування 
особливостей їх праці; не врахуванням по-
вною мірою норм Конвенції ООН про права 
осіб з інвалідністю; відсутністю вимог і норм 
про громадський контроль із питань праці 
громадських організацій осіб з інвалідніс-
тю. За таких обставин очевидною є висока 
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ймовірність того, що питання праці людей 
з інвалідністю матимуть формальний харак-
тер, у разі ухвалення Верховною Радою ТК, 
а відтак їх участь на ринку праці буде декла-
ративною [16, c. 146]. Варто звернути увагу, 
що проєкт ТК України має більш удоскона-
лену структуру в частині прав осіб з інвалід-
ністю, адже узагальнює напрацювання, що 
містяться наразі не тільки у чинному КЗпП 
України, а в інших нормативно-правових 
актах щодо їх захисту, однак, на цей мо-
мент проєкт ТК має декілька невирішених 
напрямів регулювання щодо гарантій прав 
осіб з інвалідністю, які потребують неодмін-
ного доопрацювання.
В. В. Гаєвий пропонує створити Єди-

ну інформаційну базу даних осіб з інва-
лідністю, яка буде складатися з трьох 
взаємопов’язаних частин: 1) єдиного банку 
даних осіб з інвалідністю, де міститимуться 
кількісні та якісні характеристики осіб з ін-
валідністю, які бажають працювати; 2) бан-
ку даних робочих місць для  працевлашту-
вання осіб з інвалідністю, який акумулює 
інформацію про кількісний та якісний склад 
робочих місць, на яких можна використову-
вати працю осіб з інвалідністю; 3) системи 
постійного моніторингу процесів зайнятості 
та працевлаштування осіб з інвалідністю із 
метою інформаційного й аналітичного об-
слуговування основних напрямів процесів 
зайнятості працевлаштування осіб з інвалід-
ністю [17, c. 123]. Враховуючи вищевикла-
дене, така Єдина інформаційна база даних 
осіб з інвалідністю може стати дієвим елек-
тронним механізмом для підтримки осіб, які 
бажають працювати, а з такими особами, які 
мають слабку мотивацію, повинні проводи-
тись заняття з психологічної підтримки та 
соціальної адаптації.
Слід зауважити, що В. І. Лис вважає чин-

не законодавство в частині захисту трудових 
відносин осіб з інвалідністю недосконалим, 
адже в правових нормах практично не вре-
гульовано питання щодо відповідальності 
роботодавців за порушення певних прав 
осіб з інвалідністю. В. І. Лис також зазна-
чає, що для того, щоб норми законів могли 
гарантувати особам з інвалідністю адапту-
вання у суспільстві, вони повинні визначати 
основні завдання системи реабілітаційних 

заходів, регламентувати забезпечення реа-
білітації осіб з інвалідністю в сфері фінансу-
вання, науково-технічного, кадрового забез-
печення, забезпечувати соціальну політику 
в питаннях людей з особливих соціальних 
груп та залучати громадські організації осіб 
з інвалідністю до державної політики у цій 
сфері. Також держава повинна більше роз-
вивати свою інфраструктуру для забезпе-
чення нормального пересування людей з 
інвалідністю [18, с. 145–146].
Більше того, недоліком на законодав-

чому рівні слід також вважати встановлені 
норми відповідальності роботодавця у разі 
відсутності квоти для осіб з інвалідністю на 
підприємстві, установі, організації. У статті 
20 Закону України «Про основи соціальної 
захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 
передбачено адміністративно-господарські 
санкції у разі невиконання цієї норми [4]. 
Однак, квотування робочих місць для осіб з 
інвалідністю аж ніяк не відповідає інтересам 
роботодавця. Це призводить до формально-
го працевлаштування осіб із інвалідністю, 
коли відповідно до списків обліку праців-
ників підприємства особа є працевлашто-
ваною, а насправді її навіть ніхто ніколи не 
бачив [1, c. 11]. Тож за сучасного розвитку 
ринку праці прогресивною видається ідея 
на законодавчому рівні змінити санкції на 
матеріальні заохочення для роботодавців з 
метою викликання у них бажання надавати 
роботу таким особам, що в результаті при-
зведе до вирішення цієї проблеми. 
Європейський Союз зайнятість осіб з 

інвалідністю виділяв одним із пріоритетів 
Стратегії Інвалідності 2010–2020 роки. Єв-
рокомісія констатувала, що рівень зайнятос-
ті у країнах ЄС становить 50 %. Так, Євро-
комісія підтримує жінок, чоловіків, молодь з 
інвалідністю від отримання освіти до зайня-
тості, просуває антидискримінаційні політи-
ки та програми, у тому числі спрямовані на 
просування по службі осіб з інвалідністю, а 
також здійснює допомогу щодо самозайня-
тості осіб з інвалідністю. Паралельно нада-
ється підтримка підприємствам підтриму-
ваної зайнятості через механізм державних 
закупівель, у яких ці підприємства матимуть 
певні преференції. На інституційному рівні 
заходи із працевлаштування осіб з інвалід-
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ністю виконуються профільними або комп-
лексними реабілітаційними установами, які 
підпорядковуються службі зайнятості: час-
тина програм перебуває у підпорядкуванні 
Департаменту соціального забезпечення; 
спеціалізовану програму професійної підго-
товки створюють структури Департаменту 
із працевлаштування у справах молоді [19, 
с. 86].
Враховуючи вищевикладений матеріал, 

необхідно звернути увагу на ґрунтовну дум-
ку В. В. Гаєвого, який зазначає, що, аналі-
зуючи порівняльну характеристику працев-
лаштування осіб з інвалідністю в України 
та ЄС, випливає, що реалізація в Україні 
належного захисту прав осіб з інвалідністю, 
зокрема у сфері праці, залишилась лише в 
теорії, а не на практиці. Тому необхідно за-
провадити стабільні інституції, характерні 
для європейської правової системи, які га-
рантують демократію, рівність, верховен-
ство права, захист прав і свобод людей, що, 
у свою чергу, регулюються міжнародно-пра-
вовими нормами [17, c. 123–124].
Що ж стосується можливості звільнення 

особи з інвалідністю, то трудовий договір 
може бути розірваний з ініціативи робото-
давця лише з підстав і в порядку, встанов-
лених законодавством. Трудові відносини з 
працівниками з ініціативи роботодавця не 
припиняються, якщо для цього немає за-
конних підстав. Такі законні підстави при-
пинення дії трудового договору встановлені 
статтею 40, 41, 45 КЗпП України. З огляду 
на вищесказане, варто зазначити, що пере-
лік підстав розірвання трудового договору з 
ініціативи роботодавця є вичерпним. 
Зауважимо, що роботодавець повинен 

самостійно довести невідповідність особи з 
інвалідністю посаді або певній роботі. У разі 
незадовільного виконання роботи праців-
ником, якщо роботодавцем не було перед-
бачено встановлення належних умов праці, 
то це не слід вважати невідповідністю за-
йманій посаді. Законодавством встановле-
но, що звільнення особи за станом здоров’я 
можливе виключно або в інтересах охорони 
здоров’я працівника, або в інтересах охо-
рони здоров’я населення. У законодавстві 
відсутня підстава звільнення працівника 
у зв’язку з його інвалідністю, передбачено 

лише звільнення за станом здоров’я (п. 2 ч. 
1 ст. 40 КЗпП України) [10]. Як уже було ра-
ніше зазначено, для осіб з інвалідністю про-
водиться медико-соціальна експертиза з ме-
тою виявлення ступеня обмеження життєді-
яльності. Одночасно із цим встановлюється 
і ступінь (III, II чи I) обмеження здатності 
до трудової діяльності [8]. Отже, якщо особа 
має відповідний ступінь обмеження здатнос-
ті до трудової діяльності, то така особа може 
бути працевлаштованою на ту роботу, яка 
є допустимою для неї за станом здоров’я, у 
такому разі таку особу слід вважати працез-
датною. А от, наприклад, у випадку звіль-
нення за станом здоров’я варто звернутися 
до досвіду з практичної діяльності, зокрема, 
до справи № 2-607/2007, щодо якої було ви-
несено Рішення Івано-Франківського місь-
кого суду Івано-Франківської області від 26 
червня 2007 р. [20]. Громадянин Г. подав до 
суду позовну заяву до Івано-Франківського 
КХП про поновлення його на роботі і стяг-
нення середнього заробітку за час вимуше-
ного прогулу. Позивача було звільнено з ро-
боти за п. 2 ст. 40 КЗпП України у зв’язку з 
виявленою невідповідністю займаній посаді 
за станом здоров’я, що перешкоджає продо-
вженню цієї роботи. У судовому засіданні су-
дом було встановлено, що висновком МСЕК 
працівника було визнано особою з інвалід-
ністю ІІІ групи, що йому були протипока-
зані фізичні і психоемоційні навантаження. 
Саме з цієї причини власник підприємства й 
звернувся до головного лікаря поліклініки з 
проханням дати висновок щодо можливого 
працевлаштування гр. Г. на вакантних по-
садах на підприємстві. Він отримав відпо-
відь про доцільність працевлаштування гр. 
Г. на посаду прибиральника виробничих 
приміщень. Однак позивач відмовився від 
запропонованої роботи, внаслідок чого був 
звільнений. Суд, вислухавши пояснення 
обох сторін по справі й перевіривши пись-
мові докази, вирішив задовольнити позо-
вну заяву в повному обсязі. При цьому було 
зауважено, що звільнення позивача від-
булося без дотримання вимог чинного за-
конодавства, оскільки висновок головного 
лікаря поліклініки було надано без медич-
ного огляду гр. Г., без його медичної карт-
ки, а тому має рекомендаційний характер і 
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не свідчить про заборону виконувати дану 
роботу [20]. Треба також зазначити, що для 
звільнення працівника за п. 2 ст. 40 КЗпП 
України необхідно отримати висновок саме 
МСЕК про неможливість виконання праців-
ником роботи, яку він виконував, чи іншої, 
яка є на підприємстві. Ось чому звільнення 
на підставі відповіді головного лікаря, яка 
є рекомендаційною, було передчасним. До 
того ж, звільнення особи зі зниженою пра-
цездатністю повинно мати місце тільки при 
неможливості переведення її на іншу ро-
боту, але керівником підприємства не було 
запропоновано працівникові всіх вільних 
вакантних місць, а лише посада прибираль-
ника виробничих приміщень.
Слушною є думка В. М. Золотарьової 

про те, що трудовим вітчизняним законо-
давством не передбачено спеціальних норм, 
які врегульовували б особливості праці й 
порядку припинення трудових правовід-
носин особами з інвалідністю [6, c. 97]. На 
жаль, чинне законодавство не передбачає 
додаткових гарантій при припиненні тру-
дових правовідносин з такою специфічною 
соціально вразливою категорією населення, 
однак особливість застосування праці цієї 
категорії осіб обумовлює необхідність роз-
робки для них додаткових гарантій та більш 
уважного підходу при розв’язанні конкрет-
них проблем. 
Так, щодо порядку звільнення осіб з ін-

валідністю, то трудове законодавство Укра-
їни закріплює перелік працівників, яким 
надається перевага на залишення на роботі 
у зв’язку із змінами в організації виробни-
цтва і праці. При рівних умовах продуктив-
ності праці і кваліфікації до переліку таких 
осіб ст. 42 КЗпП України відносить осіб з ін-
валідністю внаслідок війни та працівників, 
які дістали на підприємстві, в установі, ор-
ганізації трудове каліцтво або професійне 
захворювання [10]. Отже, законодавством 
при вивільненні працівників у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та пра-
ці за рівних умов продуктивності праці і 
кваліфікації не передбачено переваги в за-
лишенні на роботі для всіх категорій осіб з 
інвалідністю, а таке право надається лише 
окремо зазначеним вище особам з інвалід-
ністю. 

З огляду на висловлене, сьогодні нагаль-
ним залишається вирішення питання забез-
печення такої правової гарантії як переваги 
на залишення на роботі для всіх без винят-
ку працівників із встановленою інвалідністю 
при розірванні трудового договору за ініці-
ативою роботодавця. З метою підвищення 
рівня соціально-правового захисту цих осіб, 
пропонуємо внести зміни до ч. 2 ст. 42 КЗпП 
України, доповнивши її пунктом 4-1 такого 
змісту: «4-1) особам з інвалідністю;».

Висновки
Матеріали дослідження показують, що 

значущі кроки на шляху до підвищення 
рівня охорони та забезпечення права на 
працю осіб з інвалідністю, гармонізації ві-
тчизняного трудового законодавства до 
міжнародних стандартів та їх практичної 
реалізації Україна вже зробила. Однак, ще 
залишилися серйозні питання, які потре-
бують нагального вирішення. На підставі 
проведеного аналізу правових факторів 
працевлаштування та забезпечення реа-
лізації прав осіб з інвалідністю у трудових 
відносинах аргументовано необхідність 
удосконалення такого регулювання в Укра-
їні та сформульовано ряд висновків, пропо-
зицій та рекомендацій: 

1. Стан працездатності – суб’єктна під-
става диференціації правового регулюван-
ня, що має вирішальне значення для на-
явності в осіб з інвалідністю здатності ви-
конувати трудову діяльність. Так, особи з 
інвалідністю III групи в разі неможливості 
виконувати трудові обов’язки за своєю по-
передньою професією, можуть виконувати 
трудову діяльність за іншою спеціальністю. 
Для осіб з інвалідністю II групи здійснення 
трудової діяльності можливе лише за умо-
ви спеціально обладнаного робочого міс-
ця. Особи з інвалідністю І групи із значно 
вираженим обмеженням життєдіяльності 
можуть навчатися і здійснювати різні види 
трудової діяльності за умов їх забезпечен-
ня засобами компенсації фізичних дефектів 
або порушених функцій організму, запрова-
дження реабілітаційних заходів, створення 
в разі необхідності спеціальних умов праці, 
в тому числі вдома. Їх не слід вважати не-
працездатними, оскільки вони можуть бути 
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працевлаштовані з умовою про виконання 
роботи вдома.

2. Чинним трудовим законодавством 
при вивільненні працівників у зв’язку із 
змінами в організації виробництва та пра-
ці за рівних умовах продуктивності пра-
ці і кваліфікації не передбачено переваги 
в залишенні на роботі для всіх категорій 
осіб з інвалідністю, що призводить до по-
гіршення їх правового положення та об-
меження їх трудових прав. Саме тому з ме-
тою правового захисту працівників із вста-
новленою інвалідністю, створення для них 
рівних умов праці й усунення прогалини 
у законодавстві доцільно внести зміни до 
ч. 2 ст. 42 КЗпП України, доповнивши її 
пунктом 4-1 такого змісту: «4-1) особам з 
інвалідністю;».

3. Недоліком на законодавчому рівні 
слід також вважати встановлені норми від-
повідальності роботодавця у разі відсутності 
квоти для осіб з інвалідністю, тому прогре-
сивною видається ідея на законодавчому 
рівні змінити санкції на матеріальні заохо-
чення для роботодавців з метою викликан-
ня у них бажання надавати роботу таким 
особам.

4. Запровадження Єдиної інформацій-
ної бази даних осіб з інвалідністю, де місти-
тимуться кількісні та якісні характеристи-
ки таких осіб, наявність робочих місць, на 
яких можна використовувати працю осіб з 
інвалідністю, а також системи постійного 
моніторингу процесів зайнятості та працев-
лаштування осіб з інвалідністю, можна вва-
жати перспективним дієвим електронним 
механізмом для підтримки осіб, які бажають 
працювати. Водночас щодо осіб, які не ба-
жають працювати, необхідним видається 
впровадження на регулярній основі занять 
з психологічної підтримки та соціальної 
адаптації.

5. Для вирішення проблем працевла-
штування необхідним є проведення робо-
тодавцями цілеспрямованої політики на 
створення спеціалізованих робочих місць у 
межах встановленої квоти, а також спеціаль-
но створених умов на підприємстві, як-от, 
створення доступного транспорту, чи мож-
ливість переведення такої особи для роботи 
«вдома».
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Shlapko T. V., Vinnichenko V. V., 
Sagaidak V. O. 

THE ANALYSIS OF PROBLEMATIC 
LEGAL FACTORS OF EMPLOYMENT AND 
ENSURING THE IMPLEMENTATION OF 

THE LABOR RIGHTS OF PERSONS WITH 
DISABILITIES IN MODERN UKRAINIAN 

SOCIETY
For today the most vulnerable category of 

citizens, who are people with disabilities, de-
serves special attention, where the most signifi -
cant problem is the employment of people with 
disabilities, who are due to that fact can not be 
competitive in the labor market.
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The legal factors in the employment of 
people with disabilities through the modern 
state employment policy are considered in 
the article. The following problematic aspects 
of this issue were clarifi ed: the imperfect pro-
cess of implementing the norms of the law on 
workplace quotas for persons with disabilities, 
as well as the norms of responsibility for the ab-
sence of the above-mentioned quota of persons 
with disabilities at the factory, institution, orga-
nization, in connection with which the percent-
age of employment of persons with disabilities 
is extremely low. The main negative factors re-
garding the employment of people with disabil-
ities, some European experience in the fi eld of 
legal regulation of this problem is studied was 
explored in the article.

An analysis of the features of ensuring the 
implementation of the labor rights of persons 
with disabilities was carried out, as well as the 
guarantees of their implementation, which 
were established by the state directly in legisla-
tive acts were analyzed. Legal measures aimed 
at preventing the violation of the labor rights of 
employees with disabilities, as well as at creat-
ing the conditions which are necessary for non 
obstacle and effective implementation, have 
been studied.

It was concluded that the enforcing of the 
rights of employees with disabilities in Ukraine 
is subject to further development. As a result of 

the research about domestic law ways of solv-
ing this problem are proposed in the context of 
improving legal norms.

The article clarifi es the established norms 
of the employer’s responsibility in case there 
is no quota for persons with disabilities at the 
factory, institution, organization and suggests 
improving the process of granting such quo-
tas through changes to the legislation in order 
to encourage the employer to provide work to 
such persons. It was concluded that the legal 
framework generally does not regulate the is-
sue of employers’ responsibility for violating 
certain rights of persons with disabilities, as 
well as that the national legislation of Ukraine 
does not solve the problems of employment of 
persons with disabilities in full way. Due to the 
ineffi ciency and inability to properly protect 
the range of rights of citizens with disabilities, 
it is relevant topic of this article with the aim 
of identifying the most signifi cant shortcom-
ings and ways to overcome the problems that 
persons with disabilities face to face trying to 
implement the right to work in real life.

Keywords: persons with disabilities, employment 
of persons with disabilities, legal factors of employ-
ment, realization of the labor rights of people with dis-
abilities, guarantees of the realization of the right to 
work for persons with disabilities, protection and pro-
vision of the labor rights of persons with disabilities.
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Статья посвящена анализу проблемы вы-
нужденной миграции. Обращается внимание 
на значительную историческую основу данной 
проблемы и недостаточный уровень научных 
исследований, учитывая актуальные события 
в Украине.
Обозначено понятие «беженец», его сущ-

ностные свойства. В статье содержится ана-
лиз объема прав, обязанностей и ограничений, 
связанных с обретением статуса беженца. Для 
выполнения поставленных задач детально из-
учены соответствующие международно-право-
вые акты, в частности, Конвенция о статусе 
беженцев 1951 года и Протокол к ней, Дирек-
тива Совета 2001/55/ЕС.
Выделены ключевые понятия «временная 

защита», «массированный наплыв», с помо-
щью которых сформулированы общие черты и 
основные отличия между статусом беженца и 
лицом, нуждающимся в временной защите. К 
отличиям отнесены разная правовая основа, 
разная процедура приобретения, срок действия 
статусов и правовые последствия. Кроме того, 
обращается внимание на количественную ха-
рактеристику. Статус беженца связывается с 
индивидуальной потребностью лица, как пра-
вило, вызванного признаком расовой принад-
лежности, религии, гражданства, принадлеж-
ности к определенной социальной группе или 
политическим взглядам. Временная защита – 

это коллективная необходимость, характери-
зующаяся массированностью выезда, то есть 
носит глобальный характер.
На основе Решения Совета (ЕС) 2022/382, 

принятого в качестве ответа на начало пол-
номасштабного вторжения на территорию 
Украины, охарактеризованы преимущества 
и недостатки получения статуса беженца по 
сравнению с получением временной защиты.
Для подтверждения рекомендуемой воз-

можности государств-членов ЕС расширять 
каталог гарантированных Директивой прав 
проанализированы положения закона Респу-
блики Польша, принятого в связи с вооружен-
ным конфликтом.
Вывод статьи – наличие существенной 

разницы между статусом беженца и времен-
ной защиты, а также необходимость дальней-
шего совершенствования международного со-
трудничества для быстрого регулирования на 
глобальные проблемы.
Ключевые слова: статус беженца, времен-

ная защита, вынужденный выезд.

Постановка проблеми
Вимушена міграція – це одна з глобаль-

них проблем, яка довгий час супроводжу-
вала світове співтовариство та ставала те-
мою для дискусій у більшості міжнародних 
організаціях. Початок повномасштабної 
війни в Україні став справжнім індикато-
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ром готовності країн оперативно реагува-
ти на гостру проблему потреби в захисті та 
консолідувати сили для надання притулку 
особам, які цього потребують. За даними 
Управління Верховного комісара ООН у 
справах біженців, станом на 6 грудня 2022 
року в країнах ЄС зареєстровано більше 
семи мільйонів осіб, що звернулися за на-
данням тимчасового захисту [1].

Мета і завдання дослідження
Однією з проблем, які необхідно вирі-

шити в цих обставинах, є відмежування по-
няття «біженець» від осіб, що потребують 
тимчасового захисту. Окреслення сутності 
цих статусів, визначення їх характерних 
рис є надзвичайно актуальним напрямком 
досліджень, адже безпосередньо впливає 
на обсяг прав та обов’язків, а також право-
ві наслідки володіння статусом. 

Стан дослідження проблеми
Сутності феномену біженства присвя-

чена значна кількість наукових праць за-
рубіжних та вітчизняних учених. Тим не 
менше, тематикою їх є аналіз загальних 
положень міжнародного законодавства та 
нормативно-правових актів з точки зору 
забезпеченості прав вимушено переміще-
них осіб в Україні. 

Наукова новизна дослідження
Ситуація, що склалася, наразі вимагає 

перенесення уваги на становище україн-
ських громадян, що виїхали після 24 лю-
того 2022 року. 

Виклад основного матеріалу
У міжнародному праві термін «біже-

нець» знайшов своє закріплення незадов-
го після Другої світової війни. Конвенція 
про статус біженців 1951 року, прийнята 
в Женеві, стала одним з договорів, що за-
початкували розвиток нормативної бази 
у сфері прав людини та наразі входить до 
ряду найбільш ратифікованих [2]. Понят-
тя «біженець», сформульоване в Конвен-
ції, було запозичено в законодавства біль-
шості країн, зокрема й України, яка при-
єдналася до договору 10 січня 2002 року 
[3]. Його прийнято розуміти в комплексі 

з Нью-Йоркським протоколом 1967 року, 
який виключив з визначення часові та гео-
графічні рамки й відповідно зробив його 
універсальним, актуальним та прийнят-
ним для забезпечення дотримання прав і 
свобод людини в майбутньому [4].
Відповідно до зазначених документів, 

біженець – це особа, яка внаслідок певних 
подій і через обґрунтовані побоювання 
стати жертвою переслідувань за ознакою 
расової належності, релігії, громадянства, 
належності до певної соціальної групи чи 
політичних поглядів знаходиться за меж-
ами країни своєї національної належності 
і не в змозі користуватися захистом цієї 
країни або не бажає користуватися таким 
захистом внаслідок таких побоювань; або, 
не маючи визначеного громадянства і зна-
ходячись за межами країни свого колиш-
нього місця проживання в результаті по-
дібних подій, не може чи не бажає повер-
нутися до неї внаслідок таких побоювань.
Конвенція передбачає основний пе-

релік прав, які мають надаватися людям, 
змушеним тікати зі своєї країни. До них 
належать захист від вислання, відсутність 
покарання за нелегальний  в’ї зд на терито-
рію договірної  держави, право на працю, 
право на житло, право на освіту, право на 
державну допомогу та підтримку, право на 
свободу віросповідання, право на доступ 
до судів та на справедливий  розгляд, пра-
во на свободу пересування по території , 
право на оформлення посвідчення особи 
та прої зних документів. Цей ряд прав є 
базисним та може бути розширеним за-
конодавством окремих країн, або ж зву-
женим (через неможливість застосування 
певних положень), хоча це не рекоменду-
ється УВКБ ООН [2].
Крім того, проблеми біженства регу-

люються Дублінською Конвенцією 1990 
року, що була присвячена процедурі при-
йняття країнами-членами заяв на надання 
притулку, зокрема умовам доступу особи 
до відповідного права, відповідальності 
держав, співпраці та взаємного обміну ін-
формацією [4].
Поняття «тимчасовий захист», у свою 

чергу, закріплене в Директиві Ради 
2001/55/ЄС від 20 липня 2001 року про 
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мінімальні стандарти для надання тим-
часового захисту у разі масового напливу 
переміщених осіб та про заходи, що спри-
яють збалансованості зусиль між держава-
ми-членами щодо прийому таких осіб та 
відповідальності за наслідки такого при-
йому. Директива спрямована саме на регу-
лювання статусу переміщених осіб, якими 
визначаються громадяни третіх країн або 
особи без громадянства, які були змуше-
ні покинути свою країну чи регіон похо-
дження, або евакуйовані, зокрема у відпо-
відь на звернення міжнародних організа-
цій, і не можуть повернутися у безпечних 
та стабільних умовах через ситуацію, що 
складалася у цій країні, і які підпадають 
під дію Женевської конвенції або інших 
міжнародних чи національних докумен-
тів, які надають міжнародний захист. Для 
таких осіб передбачена виняткова проце-
дура тимчасового захисту, яка має забез-
печити негайний тимчасовий захист для 
осіб, які не можуть повернутися до країни 
свого походження [6]. 
Тобто першою суттєвою відмінністю є 

різна правова основа функціонування ана-
лізованих понять. Проте головна різниця 
полягає в тому, що статус біженця – це ін-
дивідуальне, гарантоване міжнародними 
конвенціями право. Тоді як право на тим-
часовий захист є колективним, не перед-
бачає звернення з індивідуальними заява-
ми та проходження адміністративної про-
цедури її розгляду. Саме тому в Директиву 
включено поняття «масований наплив», 
тобто прибуття великої кількості осіб, що 
є фактором застосування процедури тим-
часового захисту.
Знаковим для перевірки дії механізму 

тимчасового захисту стало Рішення Ради 
(ЄС) 2022/382 від 4 березня 2022 року, 
яким констатовано наявність масованого 
напливу через широкомасштабне втор-
гнення в Україну. Тим самим вперше ак-
тивовано дію Директиви [7].
Процедура отримання тимчасового 

захисту з огляду на свій масштаб та не-
відкладність є максимально спрощеною 
та швидкою і розпочинається з момен-
ту перетину кордону держави-члена ЄС. 
Статус біженця надається лише в рамках 

спеціального адміністративного процесу, 
що може займати близько шести місяців 
та може різнитися відповідно до законо-
давства кожної окремої країни. При цьому 
особа, що претендує на нього, має дотри-
муватися обмежень, як-от: заборона пра-
цевлаштування, заборона виїзду з країни, 
вилучення паспорту.
Обсяг прав, який отримують ці катего-

рії осіб, є доволі близьким. До них можна 
віднести право на проживання, доступ до 
житла, медичну допомогу, соціальну до-
помогу, доступ до праці. Проте у випад-
ку тимчасового захисту особа отримує ці 
можливості одразу, що становить перевагу 
цього режиму. 
Ще ряд переваг було сформульовано 

безпосередньо Радою Європейського Сою-
зу, яка зазначила, що права, якими супро-
воджується тимчасовий  захист, зменшу-
ють потребу переміщених осіб терміново 
шукати міжнародного захисту і, як наслі-
док, зменшують ризик перенавантаження 
ї хніх систем притулку, оскільки вони зво-
дять формальності до мінімуму через не-
відкладність ситуації . Крім того, було за-
значено про вільне пересування країнами 
ЄС – відповідно можливість державу-член, 
у якій  особа хотіла б реалізувати право або 
приєднатись до своєї  сім’ї  і друзів з діаспо-
ри, що також сприятиме балансу зусиль 
між державами-членами [7]. 
Варто зазначити, що отримання тим-

часового захисту не надає особі автоматич-
ного статусу біженця. Разом з тим, особа не 
позбавляється права на його отримання у 
порядку, встановленому законодавством 
відповідної держави. 
Термін дії статусів теж відрізняється. 

Відповідно до Директиви тривалість тим-
часового захисту становить один рік та 
може бути автоматично продовжений на 
шестимісячні строки протягом максимум 
одного року. Статус біженця надає особі 
право безстрокового перебування на те-
риторії відповідної держави. 
Як уже було вказано, Директива вста-

новлює лише мінімальні гарантії захисту, 
а кожна країна деталізує загальні поло-
ження та встановлює процедури шляхом 
прийняття відповідного законодавства. 
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Прикладом оперативного реагування на 
події є прийняття Польщею спеціального 
закону «Про допомогу громадянам Укра-
їни у зв’язку зі збройним конфліктом на 
території цієї держави» [7]. Цей закон 
приділяє увагу, зокрема, правам грома-
дян України, які перебувають легально 
на території Республіки Польща (у тому 
чисті особливим правам для студентів, ви-
кладачів вишів або наукових працівників, 
правилам доручення виконання роботи; 
правилам продовження періодів легаль-
ного перебування; терміну чинності доку-
ментів, що стосуються в’їзду та перебуван-
ня на території держави. Також містяться 
положення щодо утворення спеціального 
фонду для надання допомоги, процедури 
її надання. Окремі статті присвячені осо-
бливим заходам у сфері освіти, виховання, 
опіки над дітьми і учнями та правилам ор-
ганізації роботи вищих навчальних закла-
дів.
У відповідь на вищезазначений акт 

Верховна Рада України прийняла закон, 
що підкріплює правові гарантії польських 
громадян, що перебувають на території 
нашої держави – таким чином реалізову-
ючи принцип взаємності та дружного спі-
віснування.

 Отже, аналіз проблематики вимуше-
ної міграції через призму обставин, ви-
кликаних початком повномасштабної 
війни, ще раз підтвердив необхідність 
подальшого вдосконалення інститутів 
біженства та тимчасового захисту. По-
ставши викликом для світової спільноти 
ще під час Другої світової війни, вони 
не втрачають своєї актуальності і нара-
зі. Важливою є сутнісна різниця статусу 
біженця та особи, що потребує тимчасо-
вого захисту, адже тягне за собою різні 
юридичні наслідки.
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АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена аналізу проблеми ви-

мушеної міграції. Звертається увага на зна-
чне історичне підґрунтя цієї проблеми та не-
достатній рівень наукових досліджень з огляду 
на актуальні події в Україні. 
Окреслено поняття «біженець», його сут-

нісні характеристики. У статті міститься 
аналіз обсягу прав, обов’язків та обмежень, 
пов’язаних з набуттям статусу біженця. Для 
виконання поставлених завдань детально ви-
вчено відповідні міжнародно-правові акти, зо-
крема Конвенцію про статус біженців 1951 
року та Протокол до неї, Директиву Ради 
2001/55/ЄС. 
Виділено ключові поняття «тимчасовий 

захист», «масований наплив», за допомогою 
яких сформульовано спільні риси та осно-
вні відмінності між статусом біженця та 
особи, що потребує тимчасового захисту. До 
відмінностей віднесено різну правову основу, 
різну процедуру набуття, термін дії статусів 
та правові наслідки. Крім того, звертається 
увага на кількісну характеристику. Статус 
біженця пов’язується з індивідуальною потре-
бою особи, яка, як правило, викликана озна-
кою расової належності, релігії, громадян-
ства, належності до певної соціальної групи 
чи політичних поглядів. Тимчасовий захист 
– це колективна необхідність, що характери-
зується масованістю виїзду, тобто має гло-
бальний характер. 
На основі Рішення Ради (ЄС) 2022/382, 

прийнятого як відповідь на початок повно-
масштабного вторгнення на територію Укра-
їни охарактеризовано переваги та недоліки 
отримання статусу біженця в порівнянні з 
отриманням тимчасового захисту. 
Для підтвердження рекомендованої мож-

ливості держав-членів ЄС розширювати ката-
лог гарантованих Директивою прав проаналі-
зовано положення закону Республіки Польщі, 
прийнятого у зв’язку зі збройним конфліктом. 
Висновком статті є наявність суттєвої 

різниці між статусом біженця та тимчасо-
вого захисту, а також необхідність подальшо-
го вдосконалення міжнародної співпраці задля 
швидкого регулювання на глобальні проблеми.
Ключові слова: статус біженця, тимчасо-

вий захист, вимушений виїзд. 
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E. S. Bulavina. 

STATUS OF REFUGEE AND A PERSON 
IN NEED OF THE TEMPORARY PROTEC-

TION: A COMPARATIVE ANALYSIS
The article is devoted to the analysis of the 

problem of forced migration. Attention is drawn to 
the signifi cant historical basis of this problem and 
the insuffi cient level of scientifi c research in view of 
current events in Ukraine.

The concept of “refugee” and its essential char-
acteristics are outlined. The article contains an 
analysis of the scope of rights, obligations and re-
strictions associated with the acquisition of refugee 
status. To fulfi ll the tasks, relevant international 
legal acts were studied in detail, in particular the 
Convention on the Status of Refugees of 1951 and 
its Protocol, Council Directive 2001/55/EC.

The key concepts of “temporary protection” 
and “mass infl ux” are highlighted, with the help of 
which the common features and main differences 
between the status of a refugee and a person in 
need of temporary protection are formulated. The 
differences include a different legal basis, a dif-
ferent acquisition procedure, the validity period of 
the statuses, and legal consequences. In addition, 

attention is drawn to quantitative characteristics. 
Refugee status is associated with the individual 
need of a person, which, as a rule, is caused by a 
sign of race, religion, citizenship, belonging to a 
certain social group or political views. Temporary 
protection is a collective necessity, characterized 
by the massiveness of the exodus, that is, it has a 
global character.

On the basis of Council Decision (EU) 
2022/382, adopted as a response to the beginning 
of a full-scale invasion of the territory of Ukraine, 
the advantages and disadvantages of receiving ref-
ugee status compared to receiving temporary pro-
tection are characterized.

In order to confi rm the recommended possibility 
of EU member states to expand the catalog of rights 
guaranteed by the Directive, the provisions of the 
law of the Republic of Poland adopted in connec-
tion with the armed confl ict were analyzed.

The conclusion of the article is the existence of 
a signifi cant difference between the status of a ref-
ugee and temporary protection, as well as the need 
for further improvement of international coopera-
tion in order to quickly adjust to global problems.

Keywords: refugee status, temporary protec-
tion, forced departure.
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В статті проаналізовано особливості про-
вадження щодо встановлення в системі су-
дів загальної юрисдикції фактів, які мають 
юридичне значення, з метою захисту прав 
та інтересів військовослужбовців в умовах 
військової агресії з боку Російської Федерації 
стосовно України. Взято до уваги причини 
частого використання військовослужбовцями 
саме судового механізму підтвердження таких 
фактів, пов’язаних з окупацією територій, та 
його наслідки, які відображаються в практиці 
Верховного Суду. Вказане розглядається в по-
рівнянні з досвідом іноземних держав – Грузії 
та Молдови. Пропонується розподіляти до-
сліджувані факти на три категорії: 1) фак-
ти, що підлягають встановленню в судовому 
порядку; 2) факти, що не підлягають вста-
новленню в судовому порядку; 3) факти, що 
за різних обставин можуть підлягати або не 
підлягати такому встановленню. На осно-
ві опрацьованих правових позицій Верховного 
Суду авторами зроблено висновок про достат-
ню сформованість та єдність судової практи-
ки з питань встановлення фактів, що мають 
юридичне значення для військовослужбовців у 
зв’язку із військовою агресією Російської Феде-
рації проти України.
Ключові слова: факти, що мають юри-

дичне значення, військова агресія, збройний 
конфлікт, дискреційні повноваження, окреме 
провадження.

Fiat justitia et pereat mundus – 
Нехай буде справедливість, хоч би загинув світ 

(у перекладі з латині)

Постановка проблеми
В умовах військової агресії Російської Фе-

дерації проти України від 2014 року до сьо-
годення постала проблема підтвердження 
початку, зміни та припинення на тимчасово 
окупованих територіях тих чи інших циві-
лістичних правовідносин: сімейних, житло-
вих, спадкових, трудових, деліктних тощо. 
Звичайно, в умовах військової загрози орга-
ни державної влади були змушені евакуюва-
тись, змінити свою територіальну юрисдик-
цію або й зовсім припинити роботу. інтер-
еси пересічних громадян і про той факт, що 
рано чи пізно війна закінчиться, після чого 
може виникнути чимала кількість юридич-
них невизначеностей. В цьому контексті ви-
дається слушним латинський вислів, адже 
навіть під час війни потрібно, на скільки це 
можливо, уникати правового безладу.
За даними Міністерства юстиції Украї-

ни, зокрема, за період з 21.02.2016 по чер-
вень 2017 року внесено 31 317 записів до 
реєстрів актів цивільного стану про факти, 
що настали на тимчасово окупованій тери-
торії України, в т. ч. і ОРДЛО, з яких 14 692 
записи про факти народження та 16 625 за-
писів про факти смерті на підстав рішень су-
дів, постановлених в порядку ст. 257-1 ЦПК 
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України1. За орієнтовними математичними 
підрахунками це становить 25 % загальної 
кількості зареєстрованих фактів народжен-
ня та 14 % — фактів смерті, беручи до уваги 
інформацію з сайтів головних управлінь ста-
тистики Донецької Народної Республіки та 
Луганської Народної Республіки2.

Аналіз останніх наукових досліджень
Якісна характеристика окремому про-

вадженню як інституту цивільного процесу-
ального права надана у працях М. М. Яси-
нок, О. О. Маркової, В. Ю. Мамницького,-
Т. М. Балюк, Я. М. Садикової, Ю. В. Біло-
усова. Питанню встановлення фактів, що 
мають юридичне значення в окремому про-
вадженні згідно ЦПК України присвячено 
наукові роботи А. В. Коструби, К. І. Гички, 
Г. В. Кикоть, В. В. Масюк, В. В. Комарова.

Мета статті
В умовах наявності гарантованого Кон-

ституцією України права осіб на звернення 
до суду для захисту своїх прав та законних 
інтересів значна кількість українських гро-
мадян почали звертатись до судів загальної 
юрисдикції з різного роду вимогами стосов-
но підтвердження тих чи інших фактів, які 
мають або матимуть для них у майбутньому 
певне юридичне значення, найчастіше за-
для визначення свого правового становища, 
одержання тих чи інших гарантій з боку 
держави та створення підстав одержання 
соціальних виплат. 
З огляду на постійний розвиток судової 

практики та безперервне напрацювання 
Верховним Судом правових позицій стосов-
но можливості встановлення тих чи інших 
фактів, що мають юридичне значення, в су-
довому порядку метою статті є аналіз юри-
дичних висновків Верховного Суду з цього 
питання в контексті збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України.

1 Лист Міністерства юстиції України (вих. № 29751/
ПІ-І-2097/19 від 07.08.2017 р).
2 Інформація незаконно утворених органів влади 
(інтернет-сайт «Главное управление статистики 
Доцецкой Народной Республики»// www.glavstat.
govdnr.ru; інтернет-сайт «Государственный комитет 
статистики Луганской Народной Республики»// 
www. gkslnr.su).

Виклад основного матеріалу
Справи про встановлення фактів, що ма-

ють юридичне значення є однією із перед-
бачених в п.5 ч.2 ст.293 ЦПК України кате-
горій справ, які підлягають розгляду судом 
в порядку окремого провадження.
З урахуванням особливостей процесуаль-

ного інституту «Окреме провадження» та вра-
ховуючи положення Глави 6 Розділу 4 «Роз-
гляд судом справ про встановлення фактів, що 
мають юридичне значення» можна виокреми-
ти такі процесуальні особливості розгляду су-
дом справ про встановлення фактів, що мають 
юридичне значення через призму процесуаль-
ного інституту окремого провадження:
∞ відсутність спору про право;
∞ розгляд справи суддею одноособово 

(наприклад справи про усиновлення + 2 
присяжних);
∞ учасники справи: заявник і заінтересо-

вана особа;
∞ свої правила підсудності (стаття 316 

ЦПК правила підсудності для справ про 
встановлення фактів; стаття 317 ЦПК пра-
вила підсудності для справ про встановлен-
ня факту смерті на ТОТ, де введено воєн-
ний чи надзвичайний стан);
∞ витребування судом доказів за влас-

ною ініціативою;
∞ мирова угода не укладається (тому що 

мирова угода це фактично врегулювання 
спору шляхом взаємних поступок);
∞ справа не може бути передана на роз-

гляд третейського суду (предметом третей-
ського розгляду також є спір);
∞ судові витрати не відшкодовуються;
∞ обмежена дія принципів змагальності, 

диспозитивності;
∞ можливість суду вийти за межі судово-

го розгляду;
∞ рішення суду не підлягають при-

мусовому виконанню, але мають 
загальнообов’язковий характер; Рішення 
суду про встановлення факту смерті/наро-
дження в порядку статті 317 ЦПК України 
підлягає до негайного виконання.
∞ представництво інтересів – адвокат-

ська монополія;
∞ не проводиться підготовче засідан-

ня (Хоча аналіз реєстру судових рішень 
дає підстави стверджувати про те, що деякі 
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судді все таки проводять підготовче прова-
дження у справах окремого провадження);
Багато з вищеперелічених особливос-

тей (можливість витребування судом дока-
зів самостійно, безспірний характер прова-
дження, порівняно малі судові витрати та 
швидкий розгляд питання тощо) роблять 
встановлення фактів, що мають юридичне 
значення, в рамках окремого провадження 
привабливим механізмом підтвердження 
юридичного СТАНУ ОСОБИ.
Вказане зумовлює наявність великої кіль-

кості справ про встановлення фактів, які мають 
юридичні наслідки, в судах загальної юрис-
дикції України, левову частку яких, у зв’язку зі 
збройною агресією Російської Федерації, скла-
дають справи за зверненнями військовослуж-
бовців або їхніх членів сім’ї та родичів.
З іншого боку, самі ж суди не завжди 

можуть встановити наявність того фак-
ту, з яким звертається заявник. Часто це 
пов’язано з обмеженістю дискреції суду, яка 
грунтується на певних умовах.
В цьому контексті варто звернути увагу 

на правові висновки Верховного Суду (далі 
– суд), відповідно до яких юридичними 
фактами є певні факти реальної дійсності, з 
якими нормою права пов`язується настан-
ня правових наслідків, зокрема виникнен-
ня, зміна або припинення цивільних прав 
та обов`язків. На такому трактуванні юри-
дичних фактів наголосила Об’єднана палата 
КЦС ВС в постанові від 20 червня 2019 року 
у справі № 632/580/17.
Зазначене, на думку суду, дає підстави 

стверджувати про те, що призначення юри-
дичних фактів полягає в тому, що юридичні 
факти можуть бути встановлені лише для за-
хисту, виникнення, зміни або припинення 
особистих чи майнових прав заявника. Та-
кий висновок зробив КЦС ВС в постанові 
від 29.11.2021 року у справі № 953/17730/19.
Ідучи далі, суд визначив перелік умов належ-

ності до юрисдикції суду справ про встановлен-
ня фактів, що мають юридичне значення345:
3 Постанова Пленуму ВСУ №5 від 31.03.1995 року 
«Про судову практику в справах про встановлення 
фактів, що мають юридичне значення».
4 Постанова ВП ВС від 10.04.2019 року у справі 
№ 320/948/18.
5 Постанова КЦС ВС від 09.06.2021 року у справі 
№ 367/6780/20.

 факти, що підлягають встановленню, 
повинні мати юридичне значення (згідно з 
законом такі факти породжують юридичні 
наслідки), тобто від них мають залежати ви-
никнення, зміна або припинення особистих 
чи майнових прав громадян. Для визначен-
ня юридичного характеру факту потрібно 
з`ясувати мету встановлення. Один і той са-
мий факт для певних осіб і для певної мети 
може мати юридичне значення, а для інших 
осіб та для іншої мети – ні.

 встановлення факту не пов`язується 
з подальшим вирішенням спору про право. 
Якщо під час розгляду справи про встанов-
лення факту заінтересованими особами буде 
заявлений спір про право або суд сам дійде 
висновку, що у цій справі встановлення фак-
ту пов`язане з необхідністю вирішення в су-
довому порядку спору про право, суд залишає 
заяву без розгляду і роз`яснює цим особам, що 
вони вправі подати позов на загальних під-
ставах; 

 заявник не має іншої можливості 
одержати чи відновити документ, який по-
свідчує факт, що має юридичне значення. 
Це визначальна обставина при розгляді зая-
ви про встановлення певних фактів в поряд-
ку окремого провадження. Для цього заяв-
ник разом із заявою про встановлення факту 
подає докази на підтвердження того, що до 
її пред`явлення він звертався до відповід-
них організацій за одержанням документа, 
який посвідчував би такий факт, але йому в 
цьому було відмовлено із зазначенням при-
чин відмови (відсутність архіву, відсутність 
запису в актах цивільного стану тощо); 

 чинним законодавством не передбаче-
но іншого позасудового порядку встановлення 
юридичних фактів.
Враховуючи зазначені критерії, можна 

зробити висновок про неналежність деякої 
кількості справ про встановлення юридич-
них фактів у зв’язку зі збройною агресією 
РФ проти України до компетенції судової 
влади та необхідність їх вирішення позасу-
довими органами та інституціями.
В цьому контексті цікавим є досвід Рес-

публіки Молдови на прикладі окупованого 
Придністров’я. Зокрема, законодавчий по-
рядок підтвердження участі особи у бороть-
бі за цілісність та незалежність Республіки 
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Молдова 1991–1992 років весь час змінював-
ся. З самого початку підтверджуючим доку-
ментом визнавалося посвідчення учасника 
бойових дій щодо захисту цілісності та не-
залежності Республіки Молдова 1991–1992 
років (постанова Уряду Республіки Молдова 
№ 520 від 05 серпня 1992 року). Постано-
вою Уряду Республіки Молдова від 29 берез-
ня 1996 року № 109 було затверджено По-
ложення про Державну комісію з впорядку-
вання видачі посвідчень учасників бойових 
дій щодо захисту цілісності та незалежності 
Республіки Молдова (1991–1992 рр.). Згодом 
була створена Державна комісія з впорядку-
вання видачі посвідчень учасників бойових 
дій щодо захисту цілісності та незалежності 
Республіки Молдова 1991–1992 років, яка 
затверджувала списки учасників збройного 
конфлікту 1991–1992 років, що надавалися 
органами центрального і місцевого публіч-
ного управління, та направляла їх у воєнно-
адміністративний департамент Міністерства 
оборони для видачі посвідчень учасникам 
збройного конфлікту щодо захисту ціліснос-
ті та незалежності Республіки Молдова (по-
станова Уряду Республіки Молдова № 1239 
від 22 грудня 1998 року)6.
Також викликає інтерес з точки зору 

правового вирішення законодавчий досвід 
Грузії. Якщо звернутись до грузинського 
законодавства, то статус учасників бойових 
дій в Абхазії та Південній Осетії регулюєть-
ся Законом Грузії «Про ветеранів війни та 
Військових Сил» від 17 жовтня 1995 року № 
811. 
Документом, що підтверджує статус 

учасника бойових дій у Грузії, є сертифікат 
ветерана. Відповідно до ст. 4 Розпоряджен-
ня Уряду Грузії «Про затвердження сер-
тифіката ветерана та порядку його видачі» 
від 22 серпня 2014 року № 509, сертифікат 
видається Державною службою у справах 
ветеранів, яка водночас вносить дані про 

6 Микитюк Д.Ю. Адміністративно-правове забезпе-
чення статусу учасника бойових дій на Сході Укра-
їни. – Кваліфікаційна наукова праця на правах ру-
копису. Дисертація на здобуття ступеня доктора фі-
лософії за спеціальністю 081 «Право» (08 – Право). – 
Інститут держави і права ім. В. М. Корецького НАН 
України; Інститут держави і права ім. В. М. Ко-
рецького НАН України, Київ, 2021. – с. 86.

реєстрацію ветеранів війни до електронної 
бази даних реєстрації ветеранів, адже це є 
обов’язковою умовою для реалізації вете-
ранами їх прав, передбачених законодав-
ством7.
Зазначене свідчить про вагомість по-

засудового механізму встановлення фак-
тів, що мають юридичне значення, а саме 
– фактів участі у бойових діях на території 
Придністров’я на боці Республіки Молдови 
та на території Абхазії і Південної Осетії на 
боці Грузії.
В Україні ж питання встановлення факту 

участі у військових діях на тимчасово окупо-
ваних територіях віднесено до компетенції 
Міністерства у справах ветеранів України, 
яким створена спеціальна міжвідомча комісія 
в тому числі й з питань учасників АТО/ООС.
Тим не менш, залишається чимала кіль-

кість справ про встановлення юридичних 
фактів, що не стосуються участі в бойових 
діях, однак так чи інакше лежать в площині 
наслідків збройної агресії Російської Феде-
рації проти України.
Дослідивши встановлення юридичних 

фактів, які пов’язані зі збройною агресією 
Російської Федерації проти України і були 
предметом розгляду суду протягом 2014 – 
2022 рр., пропонуємо поділити весь масив 
судової практики на 3 категорії:

1) факти, що підлягають встановлен-
ню в судовому порядку;

2) факти, що не підлягають встанов-
ленню в судовому порядку;

3) факти, що за різних обставин мо-
жуть підлягати або не підлягати такому 
встановленню.

1. Юридичні факти, які підлягають 
розгляду (встановленню) в судовому по-
рядку:

1) Факт вимушеного переселення за-
явника з окупованої території, зони про-
ведення бойових дій на Сході України у 
зв’язку з агресією Російської Федерації 
проти України та окупації Російською 
Федерацією частини території (постано-
ва КЦС ВС від 02.09.2020 року у справі № 
201/10617/18);

7 Там же – с. 98.
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Відповідно до частини третьої статті 5 
Закону України «Про забезпечення прав 
і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» 
відповідальність за порушення визначених 
Конституцією та законами України прав і 
свобод людини і громадянина на тимчасово 
окупованій території покладається на Росій-
ську Федерацію як на державу-окупанта від-
повідно до норм і принципів міжнародного 
права.
Відповідальність за порушення визна-

чених Конституцією та законами України 
прав і свобод людини і громадянина на тим-
часово окупованій території, у тому числі 
частині Луганської області, покладено на 
Російську Федерацію як на державу-оку-
панта відповідно до норм і принципів між-
народного права, що встановлено статтею 5 
Закону України «Про забезпечення прав і 
свобод громадян та правовий режим на тим-
часово окупованій території України», час-
тиною четвертою статті 2 Закону України 
«Про особливості державної політики із за-
безпечення державного суверенітету Укра-
їни на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях».
Аналогічних висновків щодо застосуван-

ня норм права у подібних правовідносинах 
дійшов суд у постановах від 14 березня 2018 
року у справі № 363/2981/16-ц, від 12 квіт-
ня 2018 року у справі № 243/7029/17, від 21 
серпня 2018 року у справі № 752/6366/16-ц.
На думку суду, враховуючи викладене, суд 

апеляційної інстанції не звернув уваги на те, 
що встановлення факту, що має юридичне 
значення щодо вимушеного переселення 
заявниці з окупованої території Луганської 
області, відбулось унаслідок збройної агресії Ро-
сійської Федерації та окупації Російською Феде-
рацією частини території Луганської області, 
можливе лише у судовому порядку, оскільки 
законодавець не визначив іншого, позасу-
дового способу встановлення причинно-на-
слідкового зв`язку між переселенням осіб із 
зони проведення бойових дій на сході Укра-
їни та військовою агресією Російської Феде-
рації.

2) Факт належності до осіб, зазначе-
них у ч.20 ст.4 Закону України «Про право-
вий статус іноземців та осіб без громадян-

ства» (як особа, яка перебуває на території 
України на законних підставах) (постано-
ва КЦС ВС від 16.06.2021 року у справі-
№ 295/15660/19);
У жовтні 2019 року ОСОБА_1 звернувся 

до суду з заявою про встановлення факту, 
що має юридичне значення, заінтересована 
особа Управління Державної міграційної 
служби України в Житомирській області, 
а саме: факту належності ОСОБА_1 , ІН-
ФОРМАЦІЯ_1 , до осіб, зазначених у части-
ні двадцятій статті 4 Закону України «Про 
правовий статус іноземців та осіб без грома-
дянства» (як особи, яка перебуває на терито-
рії України на законних підставах).
В обґрунтування заяви ОСОБА_1 поси-

лався на те, що він є громадянином Росій-
ської Федерації та має на меті отримати по-
свідку на проживання на території України.
У період з 10 серпня 2014 року до 31 січня 

2015 року в складі п`ятого окремого баталь-
йону добровольчого українського корпусу 
«Правий сектор» він перебував в зоні про-
ведення АТО та безпосередньо брав участь 
в антитерористичній операції, забезпеченні 
її проведення і захисті незалежності, сувере-
нітету та територіальної цілісності України, 
у тому числі в період з 01 до 09 жовтня 2014 
року на території Донецького аеропорту-
ім. С. Прокофьєва.
У жовтні 2019 року він звернувся до ко-

мандира військової частини з метою отри-
мання відповідного клопотання для отри-
мання посвідки на тимчасове проживання, 
але отримав відмову, яка мотивована тим, 
що Кабінетом Міністрів України не затвер-
джено зразок та порядок надання клопотан-
ня для видачі посвідки на тимчасове прожи-
вання особам, визначеним у частині двадця-
тій статті 4 Закону України «Про правовий 
статус іноземців та осіб без громадянства».
У зв`язку із зазначеною відмовою, поси-

лаючись на положення пункту 2 частини сім-
надцятої статті 5 «Про правовий статус іно-
земців та осіб без громадянства», ОСОБА_1 
просив суд встановити факт його належності 
до осіб, зазначених у частині двадцятій стат-
ті 4 Закону України «Про правовий статус 
іноземців та осіб без громадянства» (як осо-
би, яка перебуває на території України на 
законних підставах).
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Звертаючись до суду із заявою про вста-
новлення факту належності до осіб, зазна-
чених у частині двадцятій статті 4 Закону 
України «Про правовий статус іноземців та 
осіб без громадянства», у порядку окремого 
провадження,
ОСОБА_1 посилався на те, що він звер-

тався до командира військової частини із 
заявою про отримання клопотання для по-
дачі до управління ДМС у Житомирській 
області з метою отримання посвідки на тим-
часове проживання, проте отримав відмову, 
оскільки станом на день відповіді Кабінетом 
Міністрів України не затверджено зразок та 
порядок надання клопотання для видачі по-
свідки на тимчасове проживання особам, за-
значеним у частині двадцятій статті 4 Зако-
ну України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства».
Таким чином, метою встановлення фак-

ту, що має юридичне значення, у цій справі 
є отримання ОСОБА_1 посвідки на тимча-
сове проживання.
Суд першої інстанції своїм рішенням за-

довольнив заяву, але суд апеляційної інстан-
ції скасував це рішення і ухвалив нове, яким 
відмовив у задоволенні заяви. 
Згідно з висновком суду, законом Украї-

ни «Про внесення змін до деяких законів 
України щодо правового статусу іноземців 
та осіб без громадянства, які брали участь 
у захисті територіальної цілісності та не-
доторканості України» від 06 червня 2019 
року № 2743-VIII стаття 4 Закону Украї-
ни «Про правовий статус іноземців та осіб 
без громадянства» була доповнена части-
ною двадцятою наступного змісту: «Іно-
земці та особи без громадянства, які надава-
ли інструкторську (стрілецьку, тактичну, 
медичну, радіотехнічну, вибухотехнічну 
та іншу) допомогу підрозділам Збройних 
Сил України, інших утворених відповід-
но до законів України військових форму-
вань, правоохоронних органів спеціально-
го призначення, Міністерства внутрішніх 
справ України, залученим до проведення 
антитерористичної операції, перебуваю-
чи безпосередньо у районах її проведен-
ня, та/або залученим до здійснення захо-
дів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях, перебуваючи без-
посередньо у районах їх проведення, або 
добровольчим формуванням, що були 
утворені або самоорганізувалися для за-
хисту незалежності, суверенітету та тери-
торіальної цілісності України та спільно 
з вищезазначеними підрозділами брали 
безпосередню участь в антитерористич-
ній операції, забезпеченні її проведення, 
перебуваючи безпосередньо в районах ан-
титерористичної операції у період її про-
ведення, а також які брали участь у ви-
конанні бойових або службових завдань 
антитерористичної операції та/або захо-
дів із забезпечення національної безпеки 
і оборони, відсічі і стримування збройної 
агресії Російської Федерації у Донецькій 
та Луганській областях спільно із вищезаз-
наченими підрозділами та добровольчими 
формуваннями та отримали посвідку на 
тимчасове проживання, вважаються та-
кими, які перебувають на території України 
на законних підставах, у тому числі у ви-
падках, якщо термін дії паспортного доку-
мента закінчився або він підлягає обміну, 
на час до завершення тимчасової окупації 
Російською Федерацією території України 
у значенні Закону України «Про особли-
вості державної політики із забезпечення 
державного суверенітету України на тим-
часово окупованих територіях у Доне-
цькій та Луганській областях».
Пунктами 1-2 частини 17 статті 5 Зако-

ну України «Про правовий статус іноземців 
та осіб без громадянства» передбачено, що 
підставою для видачі посвідки на тимчасове 
проживання для осіб, зазначених у частині 
двадцятій статті 4 цього Закону, є заява іно-
земця або особи без громадянства та один із та-
ких документів:

1) подання Міністерства оборони Украї-
ни, іншого центрального органу виконавчої 
влади, що здійснює керівництво військови-
ми формуваннями, утвореними відповідно 
до законів України, або правоохоронного 
органу чи державного органу спеціального 
призначення з правоохоронними функція-
ми, які виконували завдання антитерорис-
тичної операції, здійснювали заходи із за-
безпечення національної безпеки і оборони, 
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відсічі і стримування збройної агресії Росій-
ської Федерації у Донецькій та Луганській 
областях;

2) клопотання командира підрозділу 
Збройних Сил України, інших утворених 
відповідно до законів України військових 
формувань, правоохоронних органів, дер-
жавного органу спеціального призначення 
з правоохоронними функціями, що викону-
вав завдання антитерористичної операції, 
здійснював заходи із забезпечення націо-
нальної безпеки і оборони, відсічі і стриму-
вання збройної агресії Російської Федерації 
у Донецькій та Луганській областях, оформ-
лене за зразком та у порядку, встановленому 
Кабінетом Міністрів України.
У разі отримання письмової відмови у на-

данні подання чи клопотання, передбаче-
них пунктами 1 і 2 цієї частини, іноземець 
та особа без громадянства може подати ра-
зом із відповідною заявою рішення суду про 
встановлення факту його належності до осіб, 
зазначених у частині двадцятій статті 4 цьо-
го Закону.
Отже, з аналізу вказаних вище норм пра-

ва можна зробити висновок, що лише отри-
мання іноземцем відмови у наданні клопотання 
є правовою підставою для звернення до суду 
із заявою про встановлення факту, що має 
юридичне значення.
Таким чином, суд касаційної інстанції 

прийняв рішення про залишення касацій-
ної скарги без задоволення, а рішення суду 
апеляційної інстанції – без змін.

2. Юридичні факти, які НЕ підлягають 
розгляду (встановленню) в судовому по-
рядку:

1) Факт загибелі при виконанні 
обов’язку військової служби внаслідок 
збройної агресії РФ проти України (поста-
нова КЦС ВС від 23.06.2021 року у справі 
№ 707/52/17);
У січні 2017 року ОСОБА_1 звернулася в суд 

із заявою, в якій просила встановити юридич-
ний факт загибелі її сина ОСОБА_2 , ІНФОР-
МАЦІЯ_1 , при виконанні обов`язку військової 
служби 03 серпня 2014 року на території Луган-
ської області України поблизу с. Красний Яр 
Краснодонського району, внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України.

Заявник уважає, що внаслідок військової 
агресії Російської Федерації на території Лу-
ганської області було порушено невід`ємне 
право на життя її сина, передбачене статтею 
27 Конституції України та статтею 2 Конвен-
ції про захист прав людини і основополож-
них свобод.
Установлення юридичного факту, що 

поранення та загибель її сина ОСОБА_2 
при виконанні обов`язку військової служби 
сталася внаслідок військової агресії Росій-
ської Федерації, буде породжувати юридич-
ні наслідки визначення статусу ОСОБА_2 як 
жертви міжнародного збройного конфлікту, 
як особи, яка перебувала під захистом Кон-
венції про поліпшення долі поранених і 
хворих у діючих арміях, яка ратифікована 
Україною 03 липня 1954 року, що обумов-
лює виникнення прав та обов`язків, перед-
бачених цією Конвенцією, іншими нормами 
національного та міжнародного права.
Після визначення даного статусу заяв-

ник отримає право звернутися за допомо-
гою до міжнародних гуманітарних організа-
цій, у тому числі до Міжнародної Федерації 
Червоного Хреста.
ОСОБА_1 указувала, що встановлення 

того факту, що її син загинув саме внаслідок 
агресії Російської Федерації проти України, 
можливе лише в судовому порядку, оскіль-
ки позасудовий порядок установлення та-
кого факту чинним законодавством України 
не передбачений.
У справі, що переглядається, встанов-

лено, що ОСОБА_1 має відповідні належні 
докази того, що її син загинув під час прове-
дення антитерористичної операції 03серп-
ня 2014 року в зоні її проведення, а саме: 
лікарське свідоцтво про смерть від 05 серп-
ня 2014 року № 2454 Дм/14, де причиною 
смерті ОСОБА_2 03серпня 2014 року зазна-
чено «отримана під час бойових дій в зоні 
антитерористичної операції вибухова трав-
ма»; наказ командира військової частини 
НОМЕР_1 від 08 серпня 2014 року № 173 
про виключення ОСОБА_2 зі списків осо-
бового складу частини та всіх видів забез-
печення в зв`язку зі смертю, пов`язаною з 
виконанням обов`язку військової служби; 
протокол засідання Центральної військово-
лікарської комісії по встановленню причин-
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ного зв`язку захворювання, поранень, кон-
тузій, травм, каліцтв від 29 серпня 2014року 
№ 52442, яким установлено, що травма і 
причина смерті ОСОБА_2 пов`язані з вико-
нанням обов`язків військової служби. 
Таким чином, як зазначив суд, розгляду-

ваний факт вже встановлено компетентним 
органом, а отже встановленню судом він не 
підлягає.

2) Факт перебування в полоні (поста-
нова КЦС ВС від 02.09.2020 року у справі 
№ 552/2742/19);

15 травня 2019 року ОСОБА_1 звернув-
ся в суд з заявою, в якій просив встановити 
факт його перебування у полоні заручником 
незаконних військових формувань на оку-
пованій території Луганської області в пері-
од з 03 червня 2014 року по 21 червня 2014 
року.
Заява мотивована тим, що встановлен-

ня даного факту необхідно для звернення 
до Департаменту соціального захисту насе-
лення Полтавської обласної державної адмі-
ністрації щодо виплати одноразової грошо-
вої допомоги особам, яких було незаконно 
позбавлено особистої свободи внаслідок дій 
незаконних збройних формувань.
Заявник, звертаючись до суду, обґрунто-

вував заяву тим, що дані про нього, як про 
особу, яка під час проходження військової 
служби потрапила у полон, не були внесені 
до обліку осіб, які були незаконно позбавле-
ні волі, захоплені як заручники або зникли 
безвісти в районі проведення антитерорис-
тичної операції, що ведеться Антитеро-
ристичним центром при Службі безпеки 
України. Також в усній формі заявник отри-
мав пояснення невключення його даних до 
відповідного обліку тим, що у 2014 році був 
відсутній єдиний підхід до внесення таких 
даних.
Заявник на час звернення до суду з за-

явою про встановлення факту перебування 
у полоні не звертався до уповноваженого 
на ведення відповідного обліку органу з за-
явою про включення до зазначеного обліку 
його даних як особи, яка перебувала у по-
лоні.
Розгляд цієї заяви судом у межах цивіль-

ного судочинства фактично є перебиранням 
органом судової влади функцій, які покладе-

ні на спеціально уповноважений орган, до 
якого заявник у позасудовому порядку не 
звертався.
З урахуванням наведеного, на думку суду, 

зазначена заява не підлягає розгляду в по-
рядку цивільного судочинства, а повинна 
бути розглянута у позасудовому порядку 
уповноваженим органом, за наслідками роз-
гляду якої у заявника може виникати право 
на судовий захист, що повинно реалізовува-
тися з урахуванням норм про судову юрис-
дикцію.

3) Факт травмування під час захис-
ту Батьківщини в 2014 році (постанова 
КЦС ВС від 16.06.2021 року у справі № 
490/8010/19);
У вересні 2019 року ОСОБА_1 звернувся 

до суду із заявою, в якій просив встанови-
ти юридичний факт його травмування під 
час захисту Батьківщини 22 жовтня 2014 
року поблизу населеного пункту Тоненьке 
Ясинуватського району Донецької області 
України внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України.

22 жовтня 2014 року близько 22:00 під 
час несення служби в патрулі в с. Тонень-
ке Донецької області почався мінометний 
обстріл з боку противника, після чого він 
разом із солдатом ОСОБА_2 сховалися за 
стіною розбитого будинку, поряд з якою 
через декілька секунд впала та розірвалася 
міна, від чого він втратив свідомість та був 
направлений в м. Краматорськ Донецької 
області, а звідти до військового шпиталю м. 
Миколаєва.
Унаслідок обстрілу заявник отримав мін-

но-вибухову травму, ЗЧМТ, акубаротравму 
обох вух без пошкодження барабанних пе-
ретинок.
Згідно з витягом з протоколу засідання 

Військово-лікарської комісії Південного ре-
гіону по встановленню причинного зв`язку 
захворювань, поранень, контузій, травм, 
каліцтв від 23 квітня 2018 року № 126, ви-
даним на ім`я ОСОБА_1 , встановлено, що 
травма «Наслідки перенесення вибухової 
травми (22 жовтня 2014 року): акубаротрав-
матичного ураження обох вух без пошко-
дження барабанних перетинок у вигляді 
двобічної нейросенсорної туговухості при 
сприйнятті шепітної мови до 2 м на праве 
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вухо, до 2,5 м на ліве вухо, розмовної мови 
5,5 м на праве вухо, 6 м на ліве вухо» травма, 
пов`язана із захистом Батьківщини. Наразі 
завдану шкоду здоров`ю не усунено, потре-
бує постійного лікування та реабілітації. Ви-
знано інвалідом третьої групи, встановлено, 
що доступні легкі види праці без психоемо-
ційних навантажень. На підставі наказу ко-
мандира військової частини польова пошта 
НОМЕР_1 від 07 травня 2015 року № 133 
було звільнено у запас.
Вважає, що в результаті збройної агресії 

та воєнного конфлікту, який був розпочатий 
Російською Федерацією, він 22 жовтня 2014 
року отримав поранення, тому саме внаслі-
док військової агресії Російської Федерації на 
території Донецької області України було по-
рушено його право на життя і здоров`я, пе-
редбачене статтею 27 Конституції України, 
статтею 2 Конвенції про захист прав людини і 
основоположних свобод від 4 листопада 1950 
року.
Відповідно до висновку суду, зі змісту по-

даної заяви вбачається, що у визначеному 
законом (позасудовому) порядку вже вста-
новлено факт його перебування в момент 
отримання травмування у зоні проведення 
бойових дій на сході України; встановле-
но, що нещасний випадок з ним трапився у 
зв`язку із захистом Батьківщини; військово-
лікарська комісія встановила, що захворю-
вання пов`язане із захистом Батьківщини; 
встановлено діагноз: акубаротравматичне 
ураження обох вух без пошкодження бара-
банних перетинок у вигляді двобічної не-
йросенсорної туговухості при сприйнятті 
шепітної мови до 2 м на праве вухо, до 2,5 м 
на ліве вухо, розмовної мови 5,5 м на праве 
вухо, 6 м на ліве вухо; військово-лікарняна 
комісія Північного регіону з встановлення 
причинного зв`язку захворювань, пора-
нень, контузій, травм, каліцтв у колишніх 
військослужбовців встановила, що травму-
вання пов`язано із захистом Батьківщини. 
Таким чином, розглядуваний факт не підля-
гає встановленню судом.

4) Факт поранення при виконанні 
обов’язків військової служби внаслідок 
збройної агресії РФ проти України (поста-
нова КЦС ВС від 04.08.2021 року у справі 
№ 308/13912/19);

У постанові Верховного Суду у скла-
ді Другої судової палати Касаційного ци-
вільного суду від 09 червня 2021 року в 
справі № 695/867/17 (провадження №61-
9917св18) міститься висновок про те, що «у 
судовому порядку встановлюються лише 
такі факти, які мають юридичні наслідки 
і від встановлення яких залежить виник-
нення, зміна або припинення особистих 
чи майнових прав заявника, і в судовому 
порядку встановлення юридичних фактів 
можливе лише тоді, коли діючим законо-
давством не передбачено іншого порядку 
їх встановлення. Особа звернувся до суду 
в порядку окремого провадження з метою 
встановлення факту його поранення на 
території Донецької області при виконан-
ні обов`язку військової служби внаслідок 
збройної агресії Російської Федерації про-
ти України, тобто факту, що має юридичне 
значення, у порядку, передбаченому стат-
тею 315 ЦПК України. 
Однак, як зазначив суд, зі змісту поданої 

заявником заяви вбачається, що у визначе-
ному законом (позасудовому) порядку вже 
встановлено факт його перебування в мо-
мент поранення у зоні проведення бойових 
дій на сході України; встановлено, що не-
щасний випадок з ним трапився у зв`язку 
з виконанням службово-бойового завдання 
в зоні проведення бойових дій; військово-
лікарською комісією встановлено, що захво-
рювання пов`язане з проходженням вій-
ськової служби; встановлено діагноз: конту-
зія, пов`язана з отриманою 18 лютого 2015 
року травмою, а саме вогнепальним пора-
ненням сідничної ділянки зліва з подвійним 
вогнепальним переломом сідничної кістки 
в області гілок вертлюжної западини з не-
значним зміщенням уламків та з помірним 
порушенням функції першого тазостегново-
го суглоба; внаслідок отримання травми в 
зоні проведення бойових дій заявник набув 
статусу особи з інвалідністю ІІ групи». Тому 
немає підстав для встановленню вказаного 
факту судом.

5) Факт захворювання при виконан-
ні обов’язків військової служби внаслідок 
збройної агресії РФ проти України (поста-
нова КЦС ВС від 16.06.2021 року у справі 
№ 617/684/19);
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У квітні 2019 року ОСОБА_1 звернувся 
до суду із заявою, в якій просив встанови-
ти факт захворювання при виконанні ним 
обов`язку військової служби у липні 2015 
року поблизу м. Артемівськ (м. Бахмут) До-
нецької області України внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України.
На обґрунтування заяви зазначав, що 23 

травня 2015 року на підставі Указу Прези-
дента України «Про часткову мобілізацію» 
від 14 січня 2015 року № 15/2015 він був 
призваний до Збройних сил України. У пе-
ріод з 18 травня 2015 року до 16 грудня 2015 
року безпосередньо брав участь у бойових 
діях на території Донецької та Луганської 
областей.
У липні 2015 року поблизу м. Артемівськ 

(Бахмут) Донецької області під час розван-
тажування снарядів упав в окоп і отримав 
забій ділянки лівого кульшового суглобу, 
тобто отримав захворювання у результа-
ті збройної агресії та воєнного конфлікту, 
який був розпочатий Російською Федераці-
єю проти України.
У зв`язку з отриманим захворюванням 

його визнано непридатним до військової 
служби з виключенням з військового облі-
ку у зв`язку з захворюванням, що пов`язані 
із захистом Батьківщини та проходженням 
військової служби, встановлено ІІ групу 
інвалідності. Після цього він отримав по-
свідчення інваліда війни серії НОМЕР_1 та 
посвідчення для ветеранів війни-учасників 
бойових дій серії НОМЕР_2 .
Встановлення цього факту йому необхід-

но для набуття статусу жертви міжнародно-
го збройного конфлікту.
Відповідно до висновку суду, зі змісту по-

даної ОСОБА_1 заяви вбачається, що у ви-
значеному законом (позасудовому) порядку 
вже встановлено факт його перебування в 
момент отримання захворювання у зоні 
проведення бойових дій на сході України; 
встановлено, що нещасний випадок з ним 
трапився у зв`язку із захистом Батьківщи-
ни; військово-лікарська комісія встановила, 
що захворювання пов`язане із проходжен-
ням військової служби; встановлено діагноз: 
лівобічний коксартроз III-IV ст., ПФС-2 ст., 
асептичний некроз головки лівої стегнової 
кістки, стійкий больовий синдром з пору-

шенням статико-динамічної функції лівої 
нижньої кінцівки; військово-лікарняна ко-
місія Північного регіону з встановлення 
причинного зв`язку захворювань, пора-
нень, контузій, травм, каліцтв у колишніх 
військослужбовців встановила, що захво-
рювання ОСОБА_1 пов`язано із захистом 
Батьківщини, заявник набув статусу особи 
з інвалідністю ІІ групи. Тому цей факт не 
може встановлюватись судом.

6) Факт належності особі записів в на-
казі керівника АТО (постанова КЦС ВС 
від 01.04.2020 року у справі № 266/4202/19; 
від 31.07.2020 року у справі №266/1740/19);
У березні 2019 року ОСОБА_1 звер-

нувся до суду із заявою про встановлення 
факту належності йому - ОСОБА_1 записів 
стосовно нього в наказі першого заступника 
керівника Антитерористичного центру при 
СБУ від 14 грудня 2015 року №348 та наказі 
керівника Антитерористичного центру при 
СБУ від 13 червня 2017 року №056.
Вимоги заяви мотивовані тим, що Із 14 

грудня 2015 року брав безпосередню участь 
в антитерористичній операції (далі АТО) на 
території Донецької області.
Однак йому відмовлено в отриманні ста-

тусу учасника бойових дій у зв`язку з допу-
щенням помилки у прізвищі, яке зазначено 
як « ОСОБА_2 », в наказах першого заступ-
ника керівника Антитерористичного цен-
тру при СБУ
від 13 червня 2017 року № 056 про без-

посередню участь в АТО, забезпеченні її 
проведення і захисті незалежності, сувере-
нітету та територіальної цілісності України 
в районі проведення АТО на території До-
нецької області.
Рішенням суду першої інстанції, яке за-

лишено без змін судом апеляційної інстанції, 
в задоволенні заяви відмовлено. Відмовляю-
чи у задоволенні заяви, суд першої інстанції 
виходив з того, що заявником не доведено, 
що записи в наказах є правовстановлюю-
чими документами. Крім того ОСОБА_1 не 
позбавлений права звернутися до СБУ при 
якій функціонував АТЦ із клопотанням про 
внесення відповідних змін до наказів.
Відповідно до висновку суду, підтвердними 

документами для прийняття рішення про 
надання статусу учасника бойових дій є ви-
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тяги з наказів керівника Антитерористично-
го центру при СБУ про залучення до про-
ведення антитерористичної операції, ди-
ректив, розпоряджень, посвідчень про від-
рядження, оперативних завдань, журналів 
бойових дій, бойових донесень, дислокацій, 
книг нарядів, графіків несення служби, зві-
тів, зведень, донесень, матеріалів спеціаль-
них (службових) розслідувань за фактами 
отримання поранень, а також інші офіційні 
документи, видані державними органами, 
що містять достатні докази про безпосеред-
ню участь особи у виконанні завдань анти-
терористичної операції у районах її прове-
дення.
Суди дійшли обґрунтованого висновку 

про те, що встановлення факту належності 
записів в наказах це не той факт, від якого 
залежить виникнення, зміна або припинен-
ня особистих чи майнових прав заявника, 
як фізичної особи.
При цьому суди вірно врахували, що до-

кументами, на підставі яких приймається 
рішення про надання особі статусу учасника 
бойових дій, є й інші, визначені вищевказа-
ними нормативними актами.

7) Факт збройної агресії РФ проти 
України (постанова КЦС ВС від 06.10.2021 
року у справі № 712/15597/18; поста-
нова ВП ВС від 30.01.2020 року у спра-
ві № 287/167/18-ц; постанова ВП ВС від 
19.02.2020 року у справі № 210/4458/15-ц);
Як визначив суд, факт збройної агресії Ро-

сійської Федерації проти України встанов-
лено нормативно-правовими актами зокре-
ма, Законом України від 18 січня 2018 року 
«Про особливості державної політики із за-
безпечення державного суверенітету Укра-
їни на тимчасово окупованих територіях у 
Донецькій та Луганській областях», а тому 
цей факт установленню в судовому порядку 
не потребує. 

8) Факт спричинення заявнику ма-
теріальної та моральної шкоди внаслідок 
вимушеного переїзду через збройну агре-
сію РФ (постанова КЦС ВС від 01.04.2020 у 
справі №755/13027/18)
У вересні 2018 року ОСОБА_1 звернувся 

до суду із заявою про встановлення факту, 
що має юридичне значення, заінтересована 
особа - Російська Федерація в особі офіційно-

го представництва - Посольства Російської 
Федерації в Україні, в якій просив встанови-
ти факт спричинення йому майнової шкоди 
у розмірі 2 250 000 грн та моральної шкоди 
в сумі 35 000 євро, тобто 1 155 000 грн, вна-
слідок вимушеного переїзду, пов’язаного із 
збройною агресією та окупацією Російською 
Федерацією частини Донецької області.
Заява мотивована тим, що внаслідок 

збройної агресії Російської Федерації та оку-
пації частини території Донецької області, 
він втратив можливість проживати у рідно-
му місті, вимушений був покинути своє жит-
ло в м. Новогродівка, залишивши усі мате-
ріальні цінності за місцем свого проживання 
та переїхати. З травня 2014 року він вина-
ймав житло в Київській області, у зв’язку 
з чим ніс витрати на оренду житла, що за 
період з травня 2014 року по серпень 2018 
року становить 2 250 000 грн.
Вважав, що через окупацію частини До-

нецької області Російською Федерацією він 
фактично позбавлений не лише рідного 
дому, матеріального забезпечення, а й зви-
чайного середовища існування, вільного 
спілкування з рідними, друзями, що є по-
рушенням його прав і обов’язків, які перед-
бачені, Конституцією України, Конвенцією 
про захист прав людини і основоположних 
свобод, у зв’язку з чим йому завдано також і 
моральної шкоди.
Встановивши, що заявник у заяві ста-

вить питання про встановлення юридичних 
фактів, що внаслідок збройної агресії Росій-
ської Федерації проти України та окупації 
Російською Федерацією частини території 
Луганської області йому завдано матеріаль-
ну шкоду у розмірі 2 250 000 грн (витрати 
на найм житла) та моральну шкоду у розмірі 
1 155 000 грн, тобто пов’язує встановлення 
юридичних фактів з визначенням конкрет-
них розмірів матеріальної і моральної шко-
ди, що свідчить про наявність спору про 
право, суд першої інстанції, з яким погодив-
ся апеляційний суд, дійшов обґрунтованого 
висновку про неможливість розгляду заяв-
лених ОСОБА_1 в порядку окремого про-
вадження вимог про встановлення юридич-
них фактів, у зв’язку із чим правильно, на 
підставі частини четвертої статті 315 ЦПК 
України відмовив у відкритті провадження 
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у справі за заявою, поданою ним в порядку 
окремого провадження.
Отже, на думку суду, в порядку окремо-

го провадження розглядаються справи про 
встановлення фактів лише у випадку, якщо 
встановлення факту не пов’язується з на-
ступним вирішенням спору про право.

3. Юридичні факти, які за деяких об-
ставин можуть, а за інших – не можуть 
бути встановлені судом

1) Факт участі в бойових діях (поста-
нова КЦС ВС від 30.09.2020 року у спра-
ві № 202/5029/18; постанова ВП ВС від 
03.07.2019 року у справі № 233/2929/17);
Як визначено судом, діючим законодав-

ством відповідно до встановленої процеду-
ри передбачено позасудовий порядок вста-
новлення факту участі в бойових діях для 
отримання відповідного статусу учасника 
бойових дій. Тобто, позасудовий порядок 
встановлення такого факту і є складовою 
процесу надання особі відповідного стату-
су УБД уповноваженими на це органами 
(комісії, міжвідомчі комісії). Рішення комісії 
може бути оскаржене до суду, що буде наслід-
ком встановлення ним цього факту. Розгляд 
такої заяви одразу судом є фактично пере-
биранням на себе органом судової влади 
функції, яку покладено на спеціально упо-
вноважений орган, що має відповідну ком-
петенцію.

2) Факт добровільного забезпечення 
та добровільного залучення до забезпе-
чення проведення АТО в складі добро-
вольчого батальйону, а також факт участі 
в бойових діях (дві вимоги завлено одно-
часно) (постанова КЦС ВС від 16.01.2020 у 
справі № 299/1117/17);
Пунктом 20 частини першої статті 6 За-

кону України «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» (тут і далі За-
кон в редакції, чинній на час звернення 
ОСОБА_1 до суду з заявою про встановлен-
ня факту участі у бойових діях) визначено, 
що учасниками бойових дій визнаються осо-
би, які у складі добровольчих формувань, 
що були утворені або самоорганізувалися 
для захисту незалежності, суверенітету та 
територіальної цілісності України, брали 
безпосередню участь в АТО, забезпеченні її 

проведення, перебуваючи безпосередньо в 
районах АТО у період її проведення, за умо-
ви, що в подальшому такі добровольчі фор-
мування були включені до складу Зброй-
них Сил України, Міністерства внутрішніх 
справ України, Національної гвардії Украї-
ни та інших утворених відповідно до зако-
нів України військових формувань та право-
охоронних органів.
Порядок надання статусу учасника бойо-

вих дій зазначеним особам, категорії таких 
осіб, терміни їх участі в АТО чи в забезпе-
ченні її проведення, а також райони АТО 
визначаються Кабінетом Міністрів України.
Порядок надання статусу учасника бойо-

вих дій особам, які захищали незалежність, 
суверенітет та територіальну цілісність 
України і брали безпосередню участь в ан-
титерористичній операції, забезпеченні її 
проведення затверджений Постановою Ка-
бінету Міністрів України від 20 серпня 2014 
року № 413 (далі Порядок).
Положення про міжвідомчу комісію з пи-

тань розгляду матеріалів про визнання учас-
никами бойових дій та виплати одноразової 
грошової допомоги в разі загибелі (смерті) 
або інвалідності волонтера і деяких інших 
категорій осіб відповідно до Закону Украї-
ни «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 
соціального захисту» затверджене наказом 
Мінсоцполітики України від 10 листопада 
2014 року № 867 (далі Положення).
Закон не містить положень про можли-

вість встановлення такого факту для надан-
ня статусу учасника бойових дій на підставі 
судового рішення.
З аналізу норм Порядку та Положення 

вбачається, що встановлення факту участі 
особи в АТО є складовою процесу надання 
їй статусу учасника бойових дій, для яко-
го визначений позасудовий порядок, який 
здійснюють спеціально уповноважені на 
це органи (комісії, міжвідомчі комісії). На-
самперед передбачено звернення особи, 
яка претендує на надання статусу учасни-
ка бойових дій, до комісії, а в разі відмови 
в наданні такого статусу особа має право 
звертатися до суду для оскарження рішення 
комісії, в тому числі щодо встановлення факту 
участі в АТО чи інших подіях, які дають право 
на визнання його учасником бойових дій.
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Розгляд такої заяви судом є фактично 
перебиранням на себе органом судової вла-
ди функції, яку покладено на спеціально 
уповноважений орган, що має відповідну 
компетенцію. При цьому заявник не навів 
обставин, які б свідчили про неможливість 
отримання документа, що посвідчує його 
участь у бойових діях в інший спосіб. Адже 
в силу положень Порядку та Положення 
показання певних осіб, визначених ними, 
входить до переліку документів, які підтвер-
джують участь у бойових діях та надаються 
до відповідної комісії для підтвердження та-
кої участі.
Законодавством визначений орган, 

який уповноважений приймати таке рі-
шення, встановлено перелік документів, 
необхідних для підтвердження участі осо-
би в бойових діях. Перекладання на суд 
функцій такого органу суперечило б ви-
могам закону, створило б умови для уник-
нення встановленої законодавством проце-
дури отримання статусу учасника бойових 
дій та поставило б у нерівні умови осіб, які 
отримують такий статус з дотриманням цієї 
процедури. Проте особа, якій рішенням 
уповноваженого органу (комісії) відмовле-
но у визнанні учасником бойових дій, не 
позбавлена права звернутися до суду з ме-
тою оскарження такого рішення, і під час 
дослідження обставин відмови в позовному 
провадженні можуть досліджуватися, зо-
крема, докази, надані особою на підтвер-
дження факту участі у бойових діях разом 
з іншими обставинами, заслуховуватись до-
води і заперечення сторін.
Таким чином, суд висловив позицію, що 

вказаний юридичний факт може бути вста-
новлений судом у випадку оскарження громадя-
нином рішення спеціально уповноваженого орга-
ну, що має відповідну компетенцію. 

3) Факт участі в антитерористичній 
операції (постанова ВП ВС від 08.11.2019 у 
справі № 161/853/19)
У січні 2019 року ОСОБА_1 звернувся до 

суду із заявою про встановлення факту, що 
має юридичне значення, а саме встановлен-
ня факту безпосередньої участі у проведен-
ні антитерористичної операції (далі - АТО) 
та бойових діях, як доброволець у період з 
06 травня по 06 серпня 2014 року у складі 

добровольчого формування територіальної 
оборони у військовій частині В 0624.
Заяву мотивовано тим, що у період з 06 

серпня 2014 року по 27 липня 2015 року та 
з 19 жовтня 2015 року по 25 лютого 2016 
року ОСОБА_1 брав участь в АТО, що під-
тверджується довідкою про безпосередню 
участь особи в антитерористичній операції, 
забезпеченні її проведення і захист незалеж-
ності, суверенітету та територіальної ціліс-
ності України, виданою 10 листопада 2016 
року військовою частиною - польова пошта 
В2950 Міністерства оборони України.

13 жовтня 2015 року йому було встанов-
лено статус учасника бойових дій та видано 
посвідчення встановленого зразка.

02 жовтня 2018 року позивач звернув-
ся до Командування Сухопутних військ із 
заявою про підтвердження факту його без-
посередньої участі в АТО та в бойових діях 
як добровольця у період з 06 травня по 06 
серпня 2014 року у складі добровольчого 
формування територіальної оборони у вій-
ськовій частині В0624.
Однак його заяву спрямували для роз-

гляду до комісії Волинського обласного вій-
ськового комісаріату з питань розгляду ма-
теріалів про визнання учасниками бойових 
дій, яка відмовила йому у встановленні та-
кого факту з огляду на відсутність належних 
правових повноважень стосовно встанов-
лення таких фактів.
Отримавши відмову Волинського облас-

ного військового комісаріату у встановленні 
вищезазначеного факту, ОСОБА_1 її в уста-
новленому законом порядку не оскаржив, а 
звернувся до суду із цією заявою, яку просив 
задовольнити.
Як визначено судом в цій справі, не можуть 

розглядатися судами заяви про встановлен-
ня фактів належності до осіб, які постраж-
дали внаслідок Чорнобильської катастрофи, 
до ветеранів чи інвалідів війни, проходжен-
ня військової служби, перебування на фрон-
ті, у партизанських загонах, одержання по-
ранень і контузій при виконанні обов’язків 
військової служби, про встановлення при-
чин і ступеня втрати працездатності, групи 
інвалідності та часу її настання, про закін-
чення учбового закладу і одержання відпо-
відної освіти, одержання урядових нагород. 
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Відмова відповідного органу в установленні 
такого факту може бути оскаржена заінтер-
есованою особою до суду в порядку, перед-
баченому законом. Відповідно, лише тоді суд 
зможе встановити вказаний факт.

4) Факт безпосередньої участі заявни-
ка у бойових діях, пов’язаних із захистом 
незалежності, суверенітету та територіаль-
ної цілісності України під час проведення 
антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей в скла-
ді батальйону патрульної служби міліції 
особливого призначення “Київ-2” Голов-
ного управління Міністерства внутрішніх 
справ України в місті Київ (постанова КЦС 
ВС від 21.11.2019 у справі №756/10251/18).
В цьому рішенні суду викладено схожий 

до попереднього правовий висновок.
У серпні 2018 року ОСОБА_1 звернувся 

до суду із заявою про встановлення факту, 
що має юридичне значення, в якій просив 
встановити факт його безпосередньої учас-
ті у бойових діях, пов’язаних із захистом 
незалежності, суверенітету та територіаль-
ної цілісності України під час проведення 
антитерористичної операції на території 
Донецької та Луганської областей в складі 
батальйону патрульної служби міліції осо-
бливого призначення “Київ-2” Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ 
України в місті Києві (далі - ГУ МВС Укра-
їни в місті Києві) з 08 серпня до 05 вересня 
2014 року, з 01 жовтня до 01 листопада 2014 
року, з 03 січня до 02 лютого 2015 року, з 
15 квітня до 15 травня 2015 року, заінтер-
есована особа - Державна служба України у 
справах ветеранів війни та учасників анти-
терористичної операції.
Заява мотивована тим, що встановлення 

факту йому потрібно для набуття в подаль-
шому статусу учасника бойових дій з відпо-
відними соціальними гарантіями.
Оскільки законодавством визначено по-

засудовий порядок, який дає змогу особі 
встановити статус учасника бойових дій, ця 
справа не підлягає розгляду в порядку ци-
вільного судочинства.
Зазначене узгоджується з висновками 

щодо застосування норм права у подібних 
правовідносинах викладених у постано-
ві Великої Палати Верховного Суду від 08 

листопада 2019 року у справі №161/853/19, 
провадження № 14-481цс19 та у постановах 
Верховного Суду від 16 серпня 2018 року у 
справі № 127/11603/17, провадження № 61-
31785св18; від 07 листопада 2018 року у спра-
ві № 587/997/17, провадження № 61-428св18.
Доводи касаційної скарги про те, що суд 

не встановив фактичних обставин справи, 
не взяв до уваги, що право заявника в да-
ному випадку може бути захищене лише в 
судовому порядку, є безпідставними, оскіль-
ки законодавством визначено позасудовий 
порядок вирішення вказаного питання та 
передбачено право на оскарження у судовому 
порядку відповідного рішення комісії.
Іншими словами, з огляду на позицію 

суду, розглядуваний юридичний факт може 
бути встановлений судом, однак лише під час 
оскарження рішення відповідного спеціального 
органу, до якого особа повинна звернутись в поза-
судовому порядку. Як і у двох попередніх справах, 
тут йде мова не про окреме провадження, однак 
так чи інакше ці факти за додержання певних 
умов підлягають встановленню судом в порядку 
адміністративного судочинства.

5) Факт вимушеного переселення у лю-
тому 2015 року з окупованої території До-
нецької області України відбулось внаслі-
док збройної агресії Російської Федерації 
проти України та окупації нею частини те-
риторії Донецької області (постанова КЦС 
ВС від 23.09.2020 у справі №712/983/17-ц).
ОСОБА_1 просив суд встановити юри-

дичний факт, що його вимушене переселен-
ня у лютому 2015 року з окупованої тери-
торії Донецької області України відбулось 
внаслідок збройної агресії Російської Феде-
рації проти України та окупації нею частини 
території Донецької області.
Встановлення даного факту необхідно 

для визначення статусу заявника як особи, 
що перебуває під захистом Конвенції про за-
хист цивільного населення під час війни від 
12 серпня 1949 року (жертви-потерпілого 
від міжнародного збройного конфлікту), що 
обумовлює виникнення прав та обов`язків, 
передбачених цією Конвенцією, іншими 
нормами національного та міжнародного 
права.
Рішенням Соснівського районного суду 

м. Черкаси від 22 лютого 2017 року, яке за-
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лишено без змін ухвалою Апеляційного суду 
Черкаської області від 05 квітня 2017 року, в 
задоволенні заяви відмовлено.
Рішення місцевого суду, з яким пого-

дився суд апеляційної інстанції, мотивова-
не тим, що обставини, які просить визнати 
заявник, визначені нормами законодавства 
України, є загальновідомими, а тому підстав 
для задоволення цієї заяви немає.
Верховний Суд визнав висновки попередніх 

судів поспішними з огляду на таке.
Відповідно до статті 319 ЦПК України, 

яка визначає зміст рішення суду про вста-
новлення факту, у рішенні суду повинно 
бути зазначено відомості про факт, встанов-
лений судом, мету його встановлення, а та-
кож докази, на підставі яких суд установив 
цей факт.
Суд зазначає, що підтвердження належ-

ними доказами статусу внутрішньо перемі-
щеної особи має визначальне значення для 
встановлення факту вимушеного переселен-
ня із зони проведення бойових дій на Схо-
ді України у зв`язку з агресією Російської 
Федерації. Зазначений висновок щодо за-
стосування норм права у подібних право-
відносинах наведено у постанові Верховно-
го Суду від 04 серпня 2020 року у справі № 
414/1330/19 (провадження № 61-21129св19).
Суд першої інстанції не встановив, чи 

був у заявника статус внутрішньо перемі-
щеної особи на момент звернення до суду із 
заявою та постановлення рішення, оскільки 
із довідки про взяття на облік внутрішньо 
переміщеної особи від 09 червня 2016 року, 
яка видана ОСОБА_1 , вбачається, що дата 
закінчення дії довідки - 08 грудня 2016 року 
(а.с. 18). ОСОБА_1 звернувся в суд у січні 
2017 року (а. с. 4).
Отже, розглянувши справу, суди першої 

та апеляційної інстанцій на вказане уваги не 
звернули, а також не встановили обставини 
справи, які необхідні для правильного вирі-
шення справи.
З вищезазначеного можна зробити ви-

сновок, що, на думку суду, розглядуваний юри-
дичний факт залежно від наявності чи відсут-
ності статусу внутрішньо переміщеної особи 
може бути таким, що підлягає, або таким, що 
не підлягає встановленню судом.

Висновки
Загалом, справи про встановлення фак-

тів, які мають юридичне значення, станов-
лять чималу частину від загальної кількості 
справ, що розглядаються в рамках окремого 
провадження. Як показує судова практика, 
їх частка становить близько 25-30%89. 
Вищезазначене в сукупності з тим фак-

том, що невелика кількість рішень окремо-
го провадження на практиці скасовуються 
судами апеляційної інстанції, свідчить що 
основний тягар встановлення юридичних 
фактів лежить саме на судах першої інстан-
ції – місцевих судах загальної юрисдикції. 
Як свідчать вищенаведені факти, збройна 
агресія Російської Федерації проти України 
створює труднощі для громадян України у 
здійсненні та захисті своїх прав та інтересів і 
для держави у виконанні своїх функцій. За-
ради захисту вразливої категорії громадян 
України, які проживають на тимчасово оку-
пованих територіях або мають там родичів, 
було прийнято ряд нормативно-правових 
актів. Також були введені спеціальні пра-
вові інститути, спрямовані на захист фізич-
них осіб, які постраждали від війни в Укра-
їні. Окреме провадження як юридичний 
механізм встановлення фактів, що мають 
юридичне значення, характеризується осо-
бливими властивостями в порівнянні з ін-
шими процесуальними моделями розгляду 
цивільних справ, як от особливими учасни-
ками справи (заявником і заінтересованими 
особами), неможливістю передачі справи на 
розгляд третейського суду, обмеженістю дії 
принципів диспозитивності і змагальнос-
ті, представництвом інтересів заявника ви-
нятково адвокатом тощо. Зокрема, розгляд 

8 Узагальнення практики розгляду справ окремо-
го провадження Вишгородським районним судом 
Київської області за 9 місяців 2014 року. [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу: https://vsh.ko.court.
gov.ua/sud1009/presscentr/1/142448/#:~:text=Найб
ільшу%20кількість%20справ%20окремого%20про-
вадження,4%20та%20справи%20про%20визнання 
(Дата звернення: 27.11.2022)
9 Узагальнення судової практики щодо розгля-
ду цивільних справ окремого провадження за 1 
півр. 2017 р. [Електронний ресурс]. – Режим досту-
пу: https://rmm.su.court.gov.ua/sud1815/organizac_
roboty/analizu_yzagalnenny/388613/
(Дата звернення: 27.11.2022)
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справи в порядку окремого провадження 
характеризується оперативністю, можливіс-
тю витребування судом доказів самостійно, 
невеликими судовими витратами, безспір-
ністю провадження та іншими особливостя-
ми, які сприяють ефективному захисту прав 
та інтересів військовослужбовців та членів їх 
сімей. 
При здійсненні провадження з встанов-

лення фактів, що мають юридичне значення 
слід дотримуватися особливостей, передба-
чених національним та міжнародним пра-
вом для громадян, які проживають на тим-
часово окупованих територіях. Незважаючи 
на невизнання Україною та більшістю кра-
їн-членів ООН правосуб’єктності окупацій-
них адміністрацій Російської Федерації та 
«органів влади» квазідержавних утворень, 
документи, видані ними, можуть визнавати-
ся як допустимі докази, якщо їхнє невизна-
ння тягне за собою суттєве обмеження чи 
порушення прав і свобод громадян. Взяття 
цих документів до уваги не означає автома-
тичне визнання окупаційної адміністрації 
чи її правосуб’єктності. Цей принцип має 
назву «Намібійські винятки».
На основі зробленого нами досліджен-

ня можна констатувати, що внаслідок три-
валості збройного конфлікту 2014-2022 рр. 
сформувалась більш-менш стабільна прак-
тика суду з питань встановлення фактів, що 
мають юридичне значення. Як випливає з 
правових позицій Верховного Суду і під-
тверджується нормативно-правовою базою, 
встановлення фактів, які мають юридичне 
значення, з використанням юридичного 
механізму окремого провадження є дієвим 
засобом доведення наявності обставин в 
рамках цивілістичних правовідносин. Це в 
сукупності зі статистичними показниками 
на фоні військових дій внаслідок збройної 
агресії Російської Федерації проти України 
починаючи з 2014 року свідчить про прак-
тичну можливість його використання для 
встановлення юридичних фактів, безпосе-
редньо пов’язаних зі збройною агресією і 
військовими діями. Тим не менш, потрібно 
зауважити, що таке встановлення було і за-
лишається предметом дискреційних повно-
важень суду. Таким чином, далеко не всі 
факти, що мають юридичне значення для 

заявника і виникли у зв’язку зі збройною 
агресією Російської Федерації, підлягають 
підтвердженню в окремому провадженні. 
Одна частина таких фактів підлягає вста-
новленню судом, інша - не підлягає, а дея-
кі особливі факти за різних конкретних об-
ставин можуть або встановлюватись, або не 
встановлюватись.
Вказане свідчить про загальну сформо-

ваність позиції суду і напрацьованість пра-
вового механізму підтвердження юридич-
ного становища військовослужбовців в умо-
вах військової агресії Російської Федерації 
проти України. 

Vivere militare est. Жити - значить боро-
тися.
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SUMMARY 
The article analyzes the peculiarities of the 

proceedings regarding the establishment in the system 
of courts of general jurisdiction of facts that have 
legal signifi cance, with the aim of protecting the 
rights and interests of servicemen in the conditions of 
military aggression by the Russian Federation against 
Ukraine. 

In the conditions of the availability of the right 
of individuals to apply to court for the protection of 
their rights and legitimate interests, guaranteed by 
the Constitution of Ukraine, a signifi cant number 
of Ukrainian citizens began to apply to the courts 
of general jurisdiction with various requirements 
regarding the confi rmation of certain facts that have 
or would have certain legal signifi cance for them in 
the future meaning, most often for the purpose of 
determining one’s legal position, obtaining certain 
guarantees from the state and creating grounds for 
receiving social benefi ts.

The reasons for the frequent use by military 
personnel of the judicial mechanism to confi rm such 
facts related to the occupation of territories and its 
consequences, which are refl ected in the practice 
of the Supreme Court, are taken into account. 
This information is considered in comparison with 
the experience of foreign countries - Georgia and 
Moldova. 

In view of the constant development of judicial 
practice and the continuous development of legal 
positions by the Supreme Court regarding the possibility 
of establishing certain facts of legal signifi cance, the 
purpose of the article in the judicial procedure is to 
analyze the legal conclusions of the Supreme Court on 
this issue in the context of the armed aggression of the 
Russian Federation against Ukraine. It is proposed 
to divide the researched facts into three categories: 1) 
facts to be established in court; 2) facts that cannot 
be established in court; 3) facts that may or may 
not be subject to such determination under different 
circumstances. On the basis of the legal positions of 
the Supreme Court, the authors concluded that there 
is suffi cient formation and unity of judicial practice 
on the issue of establishing facts that have legal 
signifi cance for military personnel in connection with 
the military aggression of the Russian Federation 
against Ukraine.

Key words: facts of legal signifi cance, military 
aggression, armed confl ict, discretionary powers, 
separate legal proceedings.
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Розглянуто правове регулювання зару-
біжного досвіду публічного адміністрування у 
сфері дорожньої інфраструктури. Розкрито 
стан правового забезпечення функціонуван-
ня сфери дорожньої інфраструктури в Укра-
їні та визначення перспектив його вдоскона-
лення, а також визна чено порядок та умови 
фінансування дорожньої інфраструктури в 
Україні та запропоновано окремі шляхи їх удо-
сконалення з урахуванням зарубіжного досвіду. 
Встановлено, що в Україні з огляду на досвід 
більшості європейських сторін назріла необ-
хідність запровадження практики побудови 
автомобільних доріг на засадах концесії при 
їх будівництві та експлуатації. Так, у Фран-
ції, Італії, Іспанії понад 30 років дорожнє 
господарство фінансується здебільшого конце-
сійними капіталовкладеннями; Франція має 
5830 км автомобільних доріг, побудованих і 
експлуато ваних на умовах концесії; загальна 
довжина іспан ських автобанів, побудованих 
концесіонерами, складає близько 1000 км.; у 
Великобританії прийнята програма удоско-
налення мережі автома гістралей, орієнто-
вана на залучення приватних ко штів з пере-
дачею прав на проєктування й будівни цтво 
приватним фірмам; Німеччина розширює 
практику залучення приватного капіталу на 
будів ництво й утримання автомобільних до-
ріг; багато швидкісних автомагістралей там 
уже окупились під час концесії, були передані 
державі і є безкоштов ними; країни Східної Єв-

ропи (Угорщина, Чехія, Словаччина, Польща, 
Литва) створили законодавчу базу для надан-
ня концесій іноземним інвесторам на будівни-
цтво й експлуатацію автомобільних доріг.
Ключові слова: зарубіжний досвід, публічне 

адміністрування, дорожня інфраструктура, 
публічне адміністрування у сфері дорожньої 
інфраструктури, шляхи впровадження.

Постановка проблеми в загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
Автомобільний транспорт є однією з 

найважливіших галузей суспільного вироб-
ництва і покликаний задоволь няти потре-
би населення та суспільного виробниц тва в 
просторовому переміщенні. Метою публіч-
ного адміністрування в галузі автомобіль-
ного тран спорту є своєчасне, повне і якісне 
задоволення зазначених потреб у переве-
зеннях та потреб обо рони держави, захист 
прав під час транспортного обслуговуван-
ня, безпечне функціонування транс порту, 
додержання необхідних темпів і пропорцій 
та інше.
Належне функціонування автомобіль-

ного тра нспорту неможливе без існуван-
ня розвинутої та якісної дорожньої інфра-
структури, яка попри 30 ро ків незалежності 
(тобто створення) нашої країни тільки по-
чинає розвиватися з урахуванням світо вих, 
зокрема європейських стандартів, а відпо-
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відно потребує як належного фінансування, 
так і якісного публічного адміністрування. 
Так, щоб оцінити, яке місце займають авто-
мобільні дороги в національній транспорт-
ній системі, слід навести ряд факторів, які є 
публічною інформацією. Так, протяжність 
автомобільних державних доріг в Укра-
їні стано вить 169,5 тис. км. Мережа осно-
вних маршрутів по ширена по всій країні 
і з’єднує всі великі міста Ук раїни, а також 
надає транскордонні маршрути із су сідніми 
країнами, з них з твердим покриттям - 
165,8 тис. км.; ще є 250 тис. км вулиць міст, 
за стан яких відповідають місцеві органи 
влади [1, с.21]. Слід відмітити, що загальна 
мережа автомобільних доріг в Україні була 
фактично збудована до кінця 80-х років і до 
сьогодні перебуває в стані переважно ре-
конструкції, за невеликим винятком ново-
го бу дівництва. Очевидним є той факт, що 
на сьогодні розвиток автомобільних шляхів 
загального корис тування відстає від темпів 
автомобілізації країни принаймні в п’ять 
разів, так, кількість автомобілів у порівня-
ні з 1980-ми роками сьогодні збільшилась 
у 7 разів, при цьому приріст автомобільних 
доріг збі льшився у 1,5 разів. Не дивним 
є той факт, що у 2017 році Україна посіла 
133-тє місце зі 148 країн у рей тингу аме-
риканських дослідників, які запитали во-
діїв півтори сотні країн світу, чи задоволені 
вони своїми дорогами [2]. Таким чином, 
нагальною є про блема комплексного адмі-
ністрування у сфері доро жньої інфраструк-
тури в Україні, яку необхідно ви рішувати 
з урахуванням міжнародного, передусім 
європейського досвіду ефективного публіч-
ного ме неджменту в цій сфері, що і складає 
предмет дослі дження в межах цієї наукової 
статті.

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які 

спирається автор
Окремі аспекти визначення компетенції 

органів публічного адміністрування у сфері 
дорожньої інфраструктури у своїх працях 
досліджували такі вчені: В.Б Авер’янов, 
В.К. Колпаков, О.В. Кузьменко, В.Й. Разва-
довський, О.В. Клепкова. Однак, питання 

щодо вивчення компетенції органів публіч-
ного адміністрування в сфері дорожньої 
інфраструктури розглянуто лише фраг-
ментарно. Для забезпечення ефективного 
функціонування дорожнього транспорту 
діє система органів публічного адміністру-
вання, до яких належать голова держави, 
органи виконавчої влади та органи місце-
вого самоврядування. Складові елементи 
цієї системи можуть бути визначені на під-
ставі аналізу притаманності ознак суб’єкта 
адміністрування. 
У науковій літературі існують різні точ-

ки зору щодо класифікації публічного адмі-
ністрування у сфері дорожньої інфраструк-
тури, проте ми вважаємо, що ці органи 
доцільно класифікувати відповідно до за-
вдань, які вирішує кожен із органів, а саме: 
загальні та спеціальні. Водночас роботи 
більшості фахівців присвячені переважно 
економічному ефекту в сфері дорожньої 
інфраструктури. Проблематика публічного 
адміністрування у сфері дорожньої інфра-
структури з урахуванням міжнародного до-
свіду практично не розглядалася.

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 
присвячується означена стаття

Запозичення міжнародного досвіду пу-
блічного адміністрування у сфері дорож-
ньої інфраструктури та впровадження його 
на національному рівні. Розробка низки 
законодавчих актів, які здійснюватимуть 
координацію векторів взаємодії між орга-
нами, які здійснюють публічне адміністру-
вання у сфері дорожньої інфраструктури. 
Суть проблеми полягає у відсутності по-
слідовності та чіткості правовідносин між 
різними органами влади, організаціями, 
установами тощо. 

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Стаття націлена на обґрунтування мо-
делі, узагальнення принципів та викладен-
ня основних напрямів удосконалення пра-
вової основи публічного адміністрування у 
сфері дорожньої інфраструктури.
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Виклад основного матеріалу 
дослідження

На вико нання завдань дослідження 
нижче доцільно здійс нити наскрізний ана-
ліз стану правового забезпе чення функціо-
нування сфери дорожньої інфраструктури 
в Україні та визначення перспектив його 
вдосконалення з урахуванням міжнарод-
них станда ртів, які запроваджені для на-
лежного функціону вання цієї сфери. Так, 
Конституції України у статті 116 управ-
ління об’єктами державної власно сті від-
повідно до закону (стосовно дорожньої 
ін фраструктури) віднесено до повнова-
жень Кабінету Міністрів України [3]. За-
кон України «Про автомо більні дороги» 
[4, с.556] визначає правові, еконо мічні, 
організаційні та соціальні засади забезпе-
чення функціонування автомобільних до-
ріг, їх бу дівництва, реконструкції, ремонту 
та утримання в інтересах держави і корис-
тувачів автомобільних доріг. Зокрема, ним 
визначено поняття «автомобі льна дорога», 
«вулиця», «дорожнє покриття», ви значено 
види автомобільних доріг та їх складові, 
органи управління автомобільними доро-
гами та їх повноваження. Новаторством 
цього закону є визна чення правового ста-
тусу доріг в Україні, віднесення та поря-
док переведення автомобільних доріг зага-
льного користування до розряду платних 
та загаль них засад фінансування будівни-
цтва, реконструк ції, ремонту та утримання 
автомобільних доріг [9, с. 50].
З огляду на аналіз нормативних актів, 

які тим чи іншим чином регулюють за-
сади публічного ад міністрування у сфері 
дорожньої інфраструктури та виходячи зі 
стратегічних планів розвитку цієї сфери в 
Україні, доцільно внести такі законодавчі 
зміни: прийняти Закон «Про дорожню інф-
раструктуру», у якому визначити правові, 
економічні, організаційні та соціальні за-
сади забезпечення функціонування дорож-
ньої інфраструктури, напрямків її розбудо-
ви, реконструкції, ремонту та утримання з 
визначен ням чіткої юрисдикції конкретних 
органів публіч ної влади, відповідальних за 
її утримання та фінан сування, або допо-
внити Закон України «Про доро жній рух» 
окремим розділом, який би визначав такі 

правові засади; прийняти Постанову КМУ 
«Про по рядок утримання автомобільних 
доріг та дорожньої інфраструктури Укра-
їни», у якому визначити на ос нові Закону 
«Про автомобільні дороги» види (типи) 
автомобільних доріг та їх інфраструктуру, 
та визна чити юрисдикцію кожного органу 
публічної влади щодо їх утримання, зокре-
ма юрисдикції: Укравтодору, служб авто-
мобільних доріг місцевих органів влади, 
органів місцевого самоврядування [9, с. 51]. 
Цілком можна погодитися з думкою 

В.Й Развадовського, який у дисертацій-
ному дослідженні «Державне регулюван-
ня транспортної системи України (адмі-
ністративно-правові проблеми та шляхи 
їх розв’язання)» виділяє наступні ознаки, 
що властиві для суб’єкта управління тран-
спортної системи, а зокрема, дорожнього 
транспорту: - наявність певної організа-
ційно-правової форми, у якій здійснюється 
управлінська діяльність; - зовнішня відо-
кремленість, що характеризується наявніс-
тю системоутворюючих ознак: юридично 
відокремлене і закріплене майно, самостій-
ний баланс, статутні документи та інше; - 
наявність державно-владних повноважень, 
які визначені відповідним нормативним 
актом про орган публічного управління у 
сфері дорожнього транспорту; - можливість 
набувати від свого імені майнові та особисті 
немайнові права, вступати у зобов’язання і 
виступати у судових органах; - є складовою 
і, у той же час, організаційно-уособленою 
та самостійною частиною державного меха-
нізму [5, с. 225]. 
Невід’ємною складовою належного 

публіч ного адміністрування у сфері дорож-
ньої інфрастру ктури є порядок та умови 
фінансування дорожньої інфраструктури в 
Україні з урахуванням передових міжна-
родних практик [10].
Натепер основним джерелом фінансу-

вання ро звитку мережі доріг загального ко-
ристування є ко шти державного й місцевих 
бюджетів. Із держав ного бюджету фінансу-
ються ремонт та обслугову вання автошля-
хів міжміського сполучення, а відповідаль-
ність за аналогічні роботи в містах і се лищах 
несуть місцеві бюджети. За оцінкою Світо-
вого банку від 2018 року, для фінансування 
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капіта льних та поточних ремонтів Україні 
потрібні 30 млрд гривень на рік протягом 
2018-2022 років (без урахування інфляції). 
Це дозволить підвищити час тку доріг у гар-
ному стані з 46% до 96%. 2020 року Україна 
витратила значно більше. А на 2021 рік на 
ремонт доріг закладено 132 млрд грн. [6].
Усе це свідчить про те, що на сьогодні 

ми ви ходимо на економічно обґрунтовані 
показники фі нансування розвитку дорож-
ньої інфраструктури в Україні, які дадуть 
можливості наблизити цю сферу до євро-
пейських стандартів та підвищити рі вень 
інвестиційної привабливості України, що 
надасть поштовх у розвитку економіки кра-
їни [9, с. 52].
Нижче доцільно навести економіко-

правові засоби формування фінансування 
дорожньої інфра структури в Україні. Для 
цілей фінансування робіт, пов’язаних з бу-
дівництвом, реконструкцією, ремонтом і 
утриманням автомобільних доріг загаль-
ного користування, у складі спеціального 
фонду Держав ного бюджету України ство-
рюється державний до рожній фонд. До-
хідна частина цього фонду форму ється за 
рахунок: 1) акцизного податку з виробле-
них в Україні пального і транспортних за-
собів; 2) акцизного податку з ввезених на 
митну територію України пального і тран-
спортних засобів; 3) ввіз ного мита на на-
фтопродукти і транспортні засоби та шини 
до них; 4) плати за проїзд автомобільними 
дорогами транспортних засобів та інших 
самохід них машин і механізмів, вагові або 
габаритні пара метри яких перевищують 
нормативні; 5) коштів спеціального фонду 
Державного бюджету України, отриманих 
шляхом залучення державою кредитів 
(позик) від банків, іноземних держав і між-
народних фінансових організацій на роз-
виток мережі та утри мання автомобільних 
доріг загального користу вання; 6) плати 
за проїзд платними автомобільними до-
рогами загального користування держав-
ного зна чення, максимальний розмір та 
порядок справляння якої встановлюються 
Кабінетом Міністрів України; 7) концесій-
них платежів - у разі будівництва та екс-
плуатації автомобільних доріг на умовах 
концесії тощо [9, с. 52].

У 2018 році Міністерство інфраструк-
тури Ук раїни розробило механізм впро-
вадження проєкту «Безпечні та якісні 
автомобільні дороги», який пе редбачає, 
по-перше, впровадження аудиту безпеки 
міжміських автодоріг шляхом створення 
незалеж ного аудиту безпеки та контролю 
якості автомобі льних доріг загального ко-
ристування, заборону ро зміщення реклам-
них носіїв у межах смуги відве дення авто-
доріг, належне інформування учасників 
дорожнього руху; по-друге, запроваджен-
ня нової моделі фінансування дорожньої 
інфраструктури, шляхом реформування та 
наповнення Державного дорожнього фон-
ду; здійснення вчасного та якіс ного ремон-
ту доріг шляхом надання переваги не ям-
ковому ремонту значної частини дороги, а 
капі тальному ремонту шляхом поступового 
укладення нового покриття [7].
Додатковими заходами удосконалення 

публіч ного адміністрування у сфері дорож-
ньої інфрастру ктури в Україні з урахуван-
ням досвіду ЄС могли б стати: 1) введення 
процедури прийняття відбудова ної авто-
дороги в експлуатацію зі встановленням 
від повідальності підрядної організації, 
яка виграла те ндер на будівництво, рекон-
струкцію або ремонт до роги по її обслуго-
вуванню спочатку на 5 років, а далі на 10 
років, що цілком відповідає усталеній світо-
вій практиці будівництва та обслуговуван-
ня доріг; 2) визначення відповідального 
представника власника за окремою катего-
рією доріг, магіст раллю, частиною дороги, 
що можливе лише при повномасштабно-
му завершенні проєкту кадастрової карти 
автомобільних доріг України; 3) запрова-
дження процедури громадського контролю 
за ви тратою бюджетних коштів на будів-
ництво, реконс трукцію автодоріг, зокрема 
запровадження звіту вання Укравтодору, 
органів місцевого самоврядування, а також 
підрядних організацій, які виграли тендер 
на будівництво (ремонт) дороги пе ред гро-
мадськістю, у тому числі запровадження 
процедури громадського аудиту будівни-
цтва та ре монту автодоріг [9, с. 54].
Також в Україні з огляду на досвід біль-

шості європейських сторін назріла необхід-
ність запрова дження практики побудови 
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автомобільних доріг на засадах концесії 
при їх будівництві та експлуатації. Так, у 
Франції, Італії, Іспанії понад 30 років доро-
жнє господарство фінансується здебільшо-
го конце сійними капіталовкладеннями; 
Франція має 5830 км автомобільних до-
ріг, побудованих і експлуато ваних на умо-
вах концесії; загальна довжина іспан ських 
автобанів, побудованих концесіонерами, 
складає близько 1000 км.; у Великобританії 
прийнята програма удосконалення мережі 
автома гістралей, орієнтована на залучен-
ня приватних ко штів з передачею прав на 
проектування й будівни цтво приватним 
фірмам; Німеччина розширює практику 
залучення приватного капіталу на будів-
ництво й утримання автомобільних доріг; 
багато швидкісних автомагістралей там 
вже окупились під час концесії, були пе-
редані державі і є безкоштов ними; країни 
Східної Європи (Угорщина, Чехія, Словач-
чина, Польща, Литва) створили законодав-
чу базу для надання концесій іноземним 
інвесторам на будівництво й експлуатацію 
автомобільних доріг [8].

Висновки з цього дослідження і 
перспективи подальших розвідок у 

цьому напрямку
Для активізації цього процесу та 

впровадження світового досвіду щодо 
будівництва та експлуатації автомобільних 
доріг на принципах державно-приватного 
партнерства 3 жовтня 2019 року було 
прийнято Закон «Про концесію» [8, с.325], 
яким визначено правові засади співучасті 
концесієдавця (держави) у фінансуванні 
будівниц тва та експлуатації доріг, що 
підтверджується укла данням спеціальної 
угоди. Водночас, в Україні процес 
будівництва автомобільних доріг на основі 
концесії не набуває поширення. На наше 
переконання, основним стримуючим факто-
ром для інвесторів є низька економічна 
ефектив ність інфраструктурних проєктів 
та відсутність практичних механізмів 
надання гарантій з боку держави щодо 
повернення інвестицій та дотри мання умов 
експлуатації доріг. Так, дійсно зрушити 
з місця цей непорушний камінь, мається 
на увазі бу дівництво платних доріг, 

можливо, на нашу думку, за таких умов: 
а) затвердження довгострокової про грами 
концесії автомобільних доріг в Україні; 
б) визначення разом з міжнародними 
експертами ав томобільні коридори 
України, які потребують буді вництва 
та за рух, через які буде сплачуватись 
плата (тут перевага має надаватись 
міжнародним автома гістралям, які 
забезпечують транзитний автомобі льний 
коридор, за умов, що ці магістралі мають 
бути найбільш короткими, з мінімальним 
викрив лення на горизонті та не мають 
проходити через на селені; в) створення 
належних умов та гарантій для інвесторів; 
г) обов’язкове проєктування та будівни-
цтво альтернативних автомобільних доріг 
в об’їзд платних, або приведення існуючих 
в належний стан; д) винайдення процедури 
звільнення власни ків автотранспорту, 
які використовують платні до роги від 
сплати додаткового акцизу на паливо; ж) 
запровадження договорів страхування 
об’єктів до рожньої інфраструктури та ін.
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FEATURES OF LEGAL REGULATION 
OF FOREIGN EXPERIENCE OF PUBLIC 
ADMINISTRATION IN THE FIELD OF 

ROAD INFRASTRUCTURE
The state of legal support for the function-

ing of road infrastructure in Ukraine and the 
determination of prospects for its improve-
ment were considered, as well as the proce-

dure and conditions for fi nancing road infra-
structure in Ukraine were determined, and 
separate ways of their improvement were 
proposed, taking into account foreign experi-
ence. It has been established that in Ukraine, 
in view of the experience of most European 
parties, the need to introduce the practice of 
building highways on the basis of a conces-
sion during their construction and operation 
has become ripe. Thus, in France, Italy, and 
Spain, for more than 30 years, road manage-
ment has been fi nanced mostly by concession-
al capital investments; France has 5,830 km of 
highways built and operated under concession 
conditions; the total length of Spanish auto-
bahns built by concessionaires is about 1,000 
km; in Great Britain, a program for improv-
ing the highway network was adopted, aimed 
at attracting private funds with the transfer 
of design and construction rights to private 
fi rms; Germany is expanding the practice of 
attracting private capital for the construction 
and maintenance of highways; many express-
ways there have already paid for themselves 
during the concession, were handed over to 
the state and are free of charge; the countries 
of Eastern Europe (Hungary, the Czech Re-
public, Slovakia, Poland, Lithuania) created a 
legislative framework for granting concessions 
to foreign investors for the construction and 
operation of highways.

Key words: foreign experience, public 
administration, road infrastructure, public 
administration in the fi eld of road infrastruc-
ture, ways of implementation.
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Зміни в суспільному та економічному 
житті визначили такі вимоги до фахівця, де 
іншомовна компетентність випускника як 
ніколи потрібна не тільки особистості, але і 
державі. Володіння іноземною мовою допомо-
же йому швидше адаптуватися в сучасному 
професійному світі та більш успішно здійсню-
вати свої професійні функції; здобувати біль-
шу компетентність у майбутній професійній 
діяльності; сформувати методичну і психо-
логічну готовність до зміни виду і характеру 
своєї професійної діяльності. Знання іноземної 
мови дозволяє також підвищити загальну ком-
петентність майбутнього фахівця, що є по-
тужним резервом прискорення економічного, 
соціального і культурного розвитку як окремих 
сфер діяльності, так і всієї держави. 
У континентальній Європі компетенція - 

термін, який позначає те ж, що і кваліфікація. 
При цьому формулювання компетенцій здій-
снюється роботодавцем або Міністерством 
праці спільно з роботодавцями та входить у 
професійний стандарт. Тому з повним правом 
можна стверджувати, що іншомовна компе-
тентність - економічна категорія.
Ключові слова: Англійська мова, спеціа-

ліст, юрист, економіст, нафтогазовий спеціа-
ліст, освіта, побудова кар’єри, навчання, сучас-
ний світ, нові реалії.

звела до глобалізації та динаміки розвитку 
англійської мови на міжнародному рівні. 
Є чимало обставин, які роблять англійську 
вагомою складовою спілкування в наш час. 
По-перше, вона є найпоширенішою іно-
земною мовою у світі. Саме завдяки її роз-
повсюдженню між представниками різних 
країн існує ефективний метод комунікації. 
По-друге, більшість робочих місць ґрун-
тується на знанні англійської мови. Вона 
актуальна не тільки в професіях філоло-
гічного спрямування, але і різних сферах 
повсякденного життя людини, таких як 
сфера IT, юридична сфера, бізнес-сфера, 
нафтогазова промисловість та ін. Вико-
ристання мови забезпечує безмежні мож-
ливості комунікації, оскільки англійська 
мова організована системно та функціонує 
відповідно до певних конструкцій.

Аналіз дослідження
У сучасних реаліях розвиток та поши-

рення англійської мови набуває великого 
значення майже в усіх країнах світу. Ця 
мова вважається однією з найпотужніших 
мов сучасності, включившись у процес гло-
балізації, піддається стрімким та динаміч-
ним процесам і змінам. Розповсюдженість 
англійської мови можна віднести до сучас-
них світових тенденцій. Різні дослідники 
у різні часи займалися питанням місця та 
статусу англійської мови в контексті її гло-
балізації. Так, аналіз проблем і перспектив 
динаміки мовної глобалізації та вивчення 
закономірностей і парадоксальних наслід-

Постановка проблеми
Англійська мова здобула статус міжна-

родної мови через різні чинники як істо-
ричного, політичного, так і культурного 
значення. Саме сукупність цих явищ при-
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ків мовної глобалізації досліджували такі 
науковці, як: А. Долгенко, М. Косирева, 
Д. Кристала, М. Аузіна, І. Галиця, Б. Гре-
чаник.
Мова юристів, яка розуміється в ши-

рокому сенсі, і як частина термінологічної 
підсистеми, і як професійна комунікація у 
сфері права досліджується в різних аспек-
тах. Серед сучасних напрямків виділяєть-
ся вивчення зв’язку системи права з наці-
ональною культурою та її традиціями. Ця 
сторона тематики придбала важливе зна-
чення в сучасному суспільстві в результаті 
інтенсифікації міжнаціональних зв’язків у 
різних областях життєдіяльності, у тому 
числі професійних. Таким чином, розви-
ток англійської мови в професійній діяль-
ності юриста надає можливості щодо вдо-
сконалення практичних аспектів профе-
сійної діяльності юриста.
Зокрема, англійська мова формує мож-

ливості юриста в наступних аспектах:
- участь у міжнародно-правовій інте-

грації та перейнятті міжнародного юри-
дичного досвіду;

- розвиток комунікаційних та інтелек-
туальних здібностей та навичок професій-
ного юриста;

- покращення можливостей до система-
тизації, запам’ятовування та адаптації.
Варто також зауважити, що знання 

англійської чи будь-якої іншої іноземної 
мови є не лише фактичною навичкою опа-
новування іноземною мовою, але й певним 
індикатором бажання до самореалізації та 
розвитку юриста. Такий стан речей фор-
мує певну підвищену конкурентоздатність 
конкретного юриста в межах професійної 
діяльності.
Англійська для працівників нафтога-

зової промисловості спрямована на підви-
щення комунікативних навичок фахівців 
у міжнародному діловому середовищі на-
фтогазової галузі, вивченні різноманітних 
професійних тематик, пов’язаних з нафто-
газовою галуззю і прогнозування видобут-
ку нафти та газу та розвитку галузі в ціло-
му.
Іноземна мова, дійсно, потрібна фа-

хівцям нафтогазової промисловості, але 
не загальна англійська, а саме – технічна 

спеціалізована англійська мова. Сьогодні 
практично всі нафтові компанії викорис-
товують у роботі комп’ютерні програми 
з англомовним інтерфейсом для створен-
ня 3D-візуалізації родовищ нафти та газу. 
Знання технічної англійської мови необ-
хідне фахівцям нафтогазової промисловос-
ті, щоб бути конкурентоспроможними на 
ринку праці як національного, так і між-
народного рівня.

Висновок
Знати англійську мову сьогодні абсо-

лютно необхідно для кожної освіченої лю-
дини та гарного фахівця. Що ж стосується 
кар’єри людини, знайти престижну роботу 
без знання англійської мови ще можливо, 
але все складніше. Роботодавці вважають 
за краще фахівців зі знанням англійської 
мови. Та й кар’єрний ріст вам буде забез-
печений, завжди роботодавець віддасть 
перевагу вам фахівця, який вміє говорить 
міжнародною мовою. Особливо важлива 
англійська мова для ефективної роботи 
бізнесу, оскільки наші фірми співпрацю-
ють з іноземними партнерами.
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SUMMARY 
Introduction:
Changes in social and economic life have 

determined such requirements for the specialist, 
where the foreign language competence of the 
graduate is more than ever needed not only by the 
individual but also by the state. Knowledge of a 
foreign language will help him to adapt faster 
in the modern professional world and to perform 
his professional functions more successfully; gain 
more competence in future professional activities; 
to form methodical and psychological readiness to 
change the type and nature of their professional 
activity. Knowledge of a foreign language also 
allows for increasing the general competence of 
the future specialist, which is a powerful reserve 
for accelerating economic, social and cultural 
development, both in individual areas of activity 
and throughout the country.

In continental Europe, competence is a term 
that means the same as qualifi cation. In this case, 
the formulation of competencies is carried out by 
the employer or the Ministry of Labor together 
with employers and is included in the professional 
standard. Therefore, it is safe to say that foreign 
language competence is an economic category.

Keywords:
English language, specialist, lawyer, economist, 

oil and gas specialist, education, career-building, 
training, modern world, new realities.

Conclusion:
Knowing English today is absolutely necessary 

for every educated person and a good specialist. 
As for a person’s career, fi nding a prestigious job 
without knowledge of English is still possible, 
but increasingly diffi cult. Employers prefer 
professionals with knowledge of English. Yes, and 
your career growth will be provided, the employer 
will always prefer you a specialist who can speak 
international languages. English is especially 
important for effective business, as our companies 
work with foreign partners.
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У статті досліджуються теоретико-право-
ві аспекти імплементації міжнародних стан-
дартів у діяльність правоохоронних органів 
України. Наголошується, що Україна як неза-
лежна держава бере участь у розробці міжна-
родно-правових стандартів прав людини та 
намагається їх упроваджувати в діяльність 
суб’єктів публічної влади. Обґрунтовується, що 
необхідність запровадження єдиних міжнарод-
них стандартів у діяльність правоохоронних 
органів зумовлена не тільки зростанням рівня 
транснаціональної організованої злочинності, 
значними темпами міграції населення у світі, 
але й також суттєвими відмінностями в на-
ціональних системах підготовки поліцейських 
кадрів та проблемою забезпечення прав люди-
ни в діяльності самих правоохоронних органів. 
Зазначається, що абсолютна більшість 

міжнародних стандартів правоохоронної ді-
яльності успішно імплементовані у національ-
не законодавство України, яке передбачило 
чіткі та конкретні правові механізми їх реа-
лізації. Прикладом є прийняття ряду законо-
давчих актів України (Про Національну полі-
цію, Про прокуратуру, Про Бюро економічної 
безпеки України, Про судоустрій і статус суддів, 
Про безоплатну правову допомогу», «Про На-
ціональне антикорупційне бюро України), що 
стосуються діяльності правоохоронних органів 
у відповідності до вказаних вище міжнародних 
стандартів. При цьому слід зазначити, міжна-
родні стандарти про які йдеться не є статич-
ними та незмінними. Підходи до розуміння та 
застосування цих стандартів еволюціонують 
і розвиваються в тому числі, але не виключно 

через діяльність міжнародних організацій, які 
затверджують такі стандарти.
Ключові слова: імплементація, міжна-

родні стандарти, правоохоронна діяльність, 
правоохоронні органи, міжнародні документи, 
міжнародні організації, міжнародні договори.

Постановка проблеми
Україна як незалежна держава бере 

участь у розробці міжнародно-правових 
стандартів прав людини та намагається їх 
упроваджувати в діяльність суб’єктів пу-
блічної влади. Дана політика відповідає по-
ложенням ст. 18 Конституції України, відпо-
відно до якої зовнішньополітична діяльність 
нашої держави спрямована на забезпечення 
її національних інтересів і безпеки шляхом 
підтримання мирного і взаємовигідного 
співробітництва з членами міжнародного 
співтовариства за загальновизнаними прин-
ципами і нормами міжнародного права. 
Крім цього, принцип відповідності міжна-
родним стандартам прав і свобод людини 
закріплений у ст.ст. 3, 5, 6, 8, 9 Основного 
Закону. А діяльність правоохоронних орга-
нів у сфері забезпечення реалізації міжна-
родних стандартів прав людини здійснюєть-
ся у відповідності до ч . 2 ст. 3 Конституції 
України, яка зазначає, що права і свободи 
людини та їх гарантії визначають зміст і 
спрямованість діяльності держави [1].

Стан дослідження
Українські та західноєвропейські на-

уковці цілком слушно зауважують, що на 
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теперішній час нагальною є потреба на-
укового обґрунтування процесу запрова-
дження у вітчизняну правову систему між-
народно-правових стандартів, насамперед 
щодо утвердження, забезпечення й захисту 
прав і свобод людини та громадянина, до-
слідження можливостей їх адаптації в Укра-
їні з урахуванням умов перехідного періоду 
нашої держави й суспільства, національних 
традицій і менталітету, позитивних здобут-
ків українських правників [2, с. 63]. Тому 
постає нагальна потреба в погодженні засад 
діяльності системи правоохоронних органів 
України із світовими, зокрема міжнародни-
ми стандартами. У той же час міжнародні 
стандарти забезпечення прав і свобод лю-
дини мають бути фундаментальними прин-
ципами в діяльності працівників відповід-
них правоохоронних органів та відповідати 
вимогам демократичного, громадянського 
суспільства. Їх професійна діяльність щодо 
забезпечення прав і свобод людини відпо-
відно до міжнародних стандартів є багатоас-
пектною, результати її залежать не лише від 
професіоналізму її працівників, а й від рівня 
довіри до них з боку громадян, налагоджен-
ня співпраці з міжнародними правоохорон-
ними організаціями та органами в цій сфері 
[3, с. 96]. Міжнародні стандарти діяльності 
правоохоронних органів також виражають-
ся і у сучасних формах міжнародного співро-
бітництва у правоохоронній сфері.

А тому мета статті полягає в тому, щоб 
дослідити теоретико-правові аспекти імп-
лементації міжнародних стандартів у діяль-
ність правоохоронних органів України.

Виклад основного матеріалу
Необхідність запровадження єдиних 

міжнародних стандартів у діяльність пра-
воохоронних органів зумовлена не тільки 
зростанням рівня транснаціональної органі-
зованої злочинності, значними темпами мі-
грації населення у світі, але й також суттєви-
ми відмінностями в національних системах 
підготовки поліцейських кадрів та пробле-
мою забезпечення прав людини в діяльності 
самих правоохоронних органів. 
Підписання міжнародних угод також 

зумовлює у діяльності правоохоронних ор-

ганів неухильне дотримання стандартів у 
сфері захисту прав людини під час реалізації 
правоохоронних функцій, необхідність реа-
гувати на появу нових видів злочинів і діяти 
відповідно до міжнародних стандартів прав 
людини. Тому є нагальна потреба погодити 
засади діяльності системи правоохоронних 
органів України зі світовими (зокрема, єв-
ропейськими) стандартами [4, с. 31]. Між-
народна спільнота вимагає захищати права 
і свободи та сприяти їх відновленню у разі 
їх порушення.
В науковій та юридичній літературі при-

йнято вважати, що імплементація як меха-
нізм виконання міжнародних норм всереди-
ні країни за допомогою норм національного 
законодавства здійснюється державою шля-
хом погодження міжнародного та націо-
нального права всіма публічними владними 
діями, що знаходяться в її розпорядженні. 
Таке погодження відбувається на основі та 
у порядку до національного законодавства. 
Процес імплементації міжнародних стан-
дартів прав людини повноцінно розпочав-
ся в Україні як незалежній державі фак-
тично з моменту набуття нею міжнародної 
правосуб’єктності [5, с.29]. 
Говорячи про імплементацію міжна-

родних стандартів правоохоронної діяль-
ності в діяльність правоохоронних органів 
України, слід зазначити, що Статут ООН 
став першим в історії міжнародних відно-
син багатостороннім міжнародним догово-
ром, що заклав основи для активного роз-
витку співробітництва держав, в тому числі, 
у галузі прав людини та правоохоронної ді-
яльності. Крім того, цей договір поклав на 
держави юридичне зобов’язання дотриму-
ватися основних прав і свобод людини без 
дискримінації за будь-яких підстав. Зокре-
ма, п. «в» ст. 55 Статуту зобов’язує держави 
розвивати міжнародне співробітництво в ці-
лях сприяння «загальній повазі і дотриман-
ню прав людини і основних свобод для всіх, 
незалежно від раси, статі, мови і релігії» [6]. 
Таким чином, цей основоположний міжна-
родний договір закріпив принцип поваги і 
дотримання прав людини в сучасному світо-
вому співтоваристві.
В інституційному аспекті має значен-

ня також резолюція Генеральної асамблеї 



203

Ñàâ÷óê Ð.Ì. - ²ìïëåìåíòàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ó ä³ÿëüí³ñòü...

ООН № 48/134, якою затверджено Принци-
пи стосовно статусу національних інститутів 
сприяння та захисту прав людини (Паризькі 
принципи), які передбачають, що ефектив-
на імплементація міжнародних стандартів 
прав людини є можливою винятково за на-
явності заходів та інституцій на національ-
ному рівні. Такі інституції мають не тільки 
підтримувати та захищати права людини, 
але й розвивати публічну свідомість щодо 
таких прав та свобод [7, с. 125]. 
Відповідно міжнародні документи, пра-

вові норми яких покладені в основу діяль-
ності правоохоронних органів України, і 
виступають міжнародними стандартами 
правоохоронної діяльності. До них відно-
сяться наступні міжнародні документи, які 
закріплені у Збірниках стандартів і норм 
ООН в галузі попередження злочинності 
та кримінального правосуддя та стосуються 
забезпечення основних прав і свобод люди-
ни: Конвенція про захист прав і основопо-
ложних свобод 1950 року, Кодекс поведінки 
посадових осіб з підтримання правопоряд-
ку, затверджений резолюцією Генеральної 
Асамблеї ООН від 17 грудня 1979 року № 
34/169, Декларація про поліцію, прийнята 
Радою Європи у 1979 році, Звід принци-
пів захисту всіх осіб, які піддаються затри-
манню чи ув’язненню будь-яким чином, 
прийнятий Резолюцією 43/173 Генераль-
ної Асамблеї ООН від 9 грудня 1988 року, 
Міжнародний кодекс поведінки держав-
них посадових осіб, затверджений Резолю-
цією 51/59 Генеральної Асамблеї ООН від 
12 грудня 1996 року, Європейський кодекс 
поліцейської етики, прийнятий Комітетом 
Міністрів держав – учасниць Ради Європи 
19 вересня 2001 року, Конвенція проти ка-
тувань та інших жорстоких, нелюдських або 
таких, що принижують гідність, видів по-
водження і покарання 1984 року, Основні 
принципи застосування сили та вогнепаль-
ної зброї посадовими особами з підтриман-
ня правопорядку 1990 року. 
Звичайно, це не повний перелік рати-

фікованих та імплементованих Україною 
міжнародних документів та актів у діяль-
ність національних правоохоронних ор-
ганів. Адже загальновідомо, що кількість 
міжнародно-правових актів, які стосуються 

прав людини і громадянина, на сьогодніш-
ній день досить велика. Захист прав люди-
ни є одним з головних завдань міжнародної 
спільноти. Тому в цій галузі існує близько 
300 декларацій, конвенцій, хартій, у різний 
час створених і визначених світовим співто-
вариством [8, с. 63].
Доречною та слушною в цьому випадку 

є думка Ю.І. Вітик з приводу того, що на-
ведені міжнародно-правові акти, по-перше, 
є множиною пов’язаних між собою як уні-
версальних, так і регіональних, зокрема 
європейських стандартів, що обумовлюють 
стандартизовану правоохоронну діяльність, 
у тому числі в питанні забезпечення дотри-
мання конституційних прав і свобод люди-
ни також і в Україні. По-друге, є встанов-
ленням певних імперативних меж право-
охоронної діяльності як заборони свавілля 
у такій діяльності, що надає стабільність та 
визначеність регульованих правом суспіль-
ним відносинам [9, с. 39-45]. 
А говорячи про регіональні стандарти 

прав людини, ми в першу чергу маємо на 
увазі саме європейські стандарти, – це стан-
дарти прав людини, визначені документа-
ми РЄ, ЄС, ОБСЄ та інших регіональних 
європейських міжнародних організацій, 
обов’язковість яких визнана державами-
членами цих організацій через ратифіка-
цію, затвердження, укладання відповідних 
документів або через фактичне визнання 
відповідних стандартів та їх застосуван-
ня, сформовані відповідно до міжнародних 
стандартів прав людини і які є основою для 
вироблення національних стандартів дер-
жав-учасниць відповідних організацій [10].
Що стосується практичної реалізації 

міжнародних стандартів, то найчастіше в 
нормативних правових актах міжнародні 
договори включаються в правову основу 
діяльності певних правоохоронних орга-
нів. Так, відповідно до ст. 3 Закону Украї-
ни «Про Національну поліцію», правовою 
основою діяльності поліції є міжнародні 
договори України, згода на обов’язковість 
яких надана Верховною Радою України 
[11]. Діяльність національної поліції Украї-
ни має спиратися на міжнародно-правові та 
європейські стандарти поліцейської роботи, 
здобутки світового поліцейського співтова-
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риства. В основу діяльності Національної 
поліції покладено правові норми, що міс-
тяться у Кодексі поведінки посадових осіб з 
підтримання правопорядку 1979 р., Декла-
рації про поліцію 1979 р., Європейському 
кодексі поліцейської етики 2001 р., Кодек-
сі поведінки посадових осіб із підтримання 
правопорядку, Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод 1950 р., 
Конвенції проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижують 
гідність, видів поводження і покарання 1984 
р., Основоположних принципах застосуван-
ня сили та вогнепальної зброї службовцями 
органів правопорядку 1990 р. 
При аналізі Декларації про поліцію та 

Європейського кодексу поліцейської ети-
ки спостерігається прямий взаємозв’язок у 
концепції дотримання прав і свобод людини 
у правоохоронній діяльності. Так, у Декла-
рації про поліцію акцентовано на тому, що 
для повного забезпечення прав людини та 
її основних свобод, гарантованих Конвенці-
єю, основною умовою є наявність мирного 
суспільства, що користується перевагами по-
рядку та громадської безпеки. А всезагальне 
прийняття правил професійної етики поліції 
із врахуванням прав і свобод людини спри-
ятиме вдосконаленню європейської систе-
ми захисту прав і основних свобод людини 
[12]. Важливим є положення, зазначене в 
Європейському кодексі поліцейської етики, 
де вказується, що поліція має дотримувати-
ся суб’єктивного права, включаючи права та 
свободи людини, і не здійснювати довільних 
чи протиправних дій. Це є основоположним 
для правової держави і для предмета діяль-
ності поліції в умовах демократії [13].
В той же час, суттєвим для нашого дослі-

дження є також те, що стандарти ООН щодо 
правоохоронних органів, кримінальних 
процедур та прав людини стали основою 
для «Міжнародної Амністії» розробки у 1998 
році (Pol. 30/04/98, Лондон) спільно з полі-
цейськими та експертами з різних держав 
«Десять правозахисних стандартів правиль-
ної поведінки для правоохоронних органів» 
[14, с. 195-196]. На наше переконання, саме 
розроблені «Міжнародною Амністією» – 
«Десять правозахисних стандартів правиль-
ної поведінки для правоохоронних органів» 

є уніфікованими міжнародними основними 
стандартами діяльності правоохоронних 
органів, зокрема, у галузі забезпечення до-
тримання конституційних прав і свобод лю-
дини [Вітик Ю. І. Міжнародно-правові стан-
дарти поліцейської діяльності у сфері забез-
печення дотримання прав і свобод людини. 
Knowledge, Education, Law, Management. 
2020. № 7 (35), vol. 3. С. 39-45., с. 39-45; Вла-
довська К., Морщук Т. Дотримання міжна-
родних стандартів прав людини працівни-
ками Національної поліції України. Вісник 
Національної академії Державної прикордонної 
служби України. Юридичні науки. 2019 Ви-
пуск 4. URL: https://periodica.nadpsu.edu.ua/
index.php/legal/article/view/300/301.].
Здійснюючи змістову та смислову інтер-

претацію «Десяти правозахисних стандар-
тів правильної поведінки для правоохорон-
них органів», науковці, зокрема Ю. І. Ри-
маренко, Я. Ю. Кондратьєв, Ю.І. Вітик, К. 
Владовська та інші зазначають, що перший 
стандарт розкривається так: кожна люди-
на має право на рівний захист закону, без 
дискримінації за будь-якими ознаками, осо-
бливо від насильства та загроз. Особливу 
увагу необхідно зосередити на вразливих 
верствах населення – дітях, людях похило-
го віку, жінках, біженцях, переселенцях та 
представниках меншин.
Другий стандарт спрямовує на прояв 

співчуття та поваги до всіх жертв злочинств, 
на охорону їхньої безпеки та приватного 
життя.
Третій постулат – не застосовування 

сили, за винятком тих випадків, коли це су-
воро необхідно й у мінімально необхідному 
обсязі.
Четвертий стандарт звертає увагу на 

уникнення застосування сили проти неза-
конних, проте мирних, зібрань. Розганяючи 
зібрання із застосуванням насильства, силу 
слід застосовувати в мінімальному обсязі.
Найбільш смертоносну силу (п’ятий 

стандарт) необхідно застосовувати лише 
там, де це абсолютно неминуче, щоб вряту-
вати своє життя або життя інших людей.
Шостий стандарт стосується арешту, 

який має здійснюватися на достатніх під-
ставах та відповідно до законних процедур 
арешту.
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І в цьому разі важливо прослідкувати, 
щоб усі затримані незабаром після арешту 
отримали можливість зв’язатися із родича-
ми та юристом, а також отримати необхідну 
медичну допомогу (сьомий стандарт).
Восьмий стандарт розкривається в кон-

тексті гуманного поводження з усіма затри-
маними. За жодних обставин не слід здій-
снювати, заохочувати та потурати тортурам 
чи іншій жорсткості. Не підлягають вико-
нанню накази щодо здійснення цих актів.
Стандарти передбачають не приховува-

ти здійснення позасудових страт чи «зник-
нень». Накази щодо здійснення таких дій 
виконанню не підлягають (дев’ятий стан-
дарт).
І нарешті, стандарт десятий, який на-

голошує на такому: про всі порушення цих 
основних стандартів необхідно повідомляти 
керівництво та прокуратуру. Слід робити 
все для того, щоб забезпечити розслідуван-
ня таких порушень [9, с. 39-45; 14, с. 197-
198; 15].
Окремо Кабінетом Міністрів РЄ розро-

блені рекомендації щодо здійснення адмі-
ністративної діяльності будь якими адміні-
стративними органами, які встановлюють 
мінімальні стандарти дотримання прав, 
свобод та інтересів осіб. Так, Рекомендаці-
єю № R(80)2 1980 р. щодо здійснення дис-
креційних повноважень адміністративними 
органами передбачені стандарти захисту 
прав, свобод та інтересів фізичних і юридич-
них осіб від свавілля або будь-якого іншого 
неналежного використання дискреційних 
повноважень. Резолюцією № (77)31 закрі-
плені принципи процедури щодо прийнят-
тя адміністративних актів в ході здійснення 
дискреційних повноважень. Доповненням 
до цих рекомендацій стала Рекомендація № 
R(91)1 стосовно адміністративних санкцій, 
яка застосовується до адміністративних ак-
тів, що передбачають накладення стягнень 
на осіб у зв’язку з їхньою неправомірною по-
ведінкою у вигляді чи то штрафу, чи то будь-
якого іншого карального заходу грошового 
або не грошового характеру [16, с. 460-470].
В Основоположних принципах застосу-

вання сили і вогнепальної зброї службовця-
ми органів правопорядку ООН від 1990 р. 
визначено, що уряди та органи правопоряд-

ку повинні прийняти і впровадити норми і 
правила про застосування сили та вогне-
пальної зброї проти осіб. Під час розробки 
таких норм і правил Уряд і органи правопо-
рядку повинні постійно тримати в полі зору 
питання етики, пов’язані із застосуванням 
сили та вогнепальної зброї. Звертається осо-
блива увага на те, що всі службовці органів 
правопорядку відбиралися за допомогою 
належних процедур відбору, володіли на-
лежними моральними, психологічними та 
фізичними якостями для ефективного вико-
нання своїх функцій і проходили постійну і 
ретельну професійну підготовку [4, с.32].
Слід зазначити, що абсолютна більшість 

міжнародних стандартів правоохоронної 
діяльності успішно імплементовані у наці-
ональне законодавство України, яке перед-
бачило чіткі та конкретні правові механіз-
ми їх реалізації. Прикладом є прийняття 
ряду законодавчих актів України (Про На-
ціональну поліцію, Про прокуратуру, Про 
Бюро економічної безпеки України, Про 
судоустрій і статус суддів, Про безоплат-
ну правову допомогу», «Про Національне 
антикорупційне бюро України, тощо), що 
стосуються діяльності правоохоронних 
органів у відповідності до вказаних вище 
міжнародних стандартів. При цьому слід 
зазначити, міжнародні стандарти про які 
йдеться не є статичними та незмінними. 
Підходи до розуміння та застосування цих 
стандартів еволюціонують і розвиваються 
в тому числі, але не виключно через діяль-
ність міжнародних органів, які затверджу-
ють такі стандарти.
З огляду на визнані багатьма провідними 

країнами стандарти правоохоронна діяль-
ність повинна ґрунтуватись на засадах вер-
ховенства закону, деполітизації, демілітари-
зації, децентралізації, підзвітності та прозо-
рості в роботі, тісної співпраці з населенням і 
місцевими громадами (принцип «community 
policing») [17, с.5].Тому головною ідеєю є те, 
що діяльність правоохоронних органів має 
бути максимально прозорою та зрозумілою 
для населення, а самі органи повинні бути 
помічником для громадян. Без довіри на-
селення правоохоронні органи не зможуть 
ефективно функціонувати та виконувати по-
кладені на них завдання.
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Однак, існують проблеми із запрова-
дженням у національне законодавство між-
народних стандартів відбору та підготов-
ки кадрів для правоохоронних органів, до 
яких відносяться: формування висококва-
ліфікованого персоналу, здатного успішно 
виконувати покладені на правоохоронні ор-
гани боротьби із злочинністю, забезпечення 
правопорядку та захистом прав людини, а 
також володіти відповідним авторитетом 
у громадянському суспільстві. Міжнародні 
стандарти відбору кадрів для правоохорон-
них органів спрямовані на забезпечення 
широкого представництва всіх верств на-
селення на підставі застосування недискри-
мінаційних критеріїв прийому на службу, 
а саме: освітній рівень, фізична підготовле-
ність, особисті, моральні якості (ставлення 
до прав людини, толерантність, чесність, 
гідність тощо), психофізіологічні властивості 
(емоційна врівноваженість, стресостійкість, 
організаційні здібності, вміння приймати 
рішення та діяти у складній ситуації тощо) 
[12].
Враховуючи важливість запровадження 

міжнародних стандартів професійної підго-
товки поліцейських кадрів, необхідно зазна-
чити, що цей процес потребує ґрунтовного 
всебічного аналізу і вироблення конкретних 
заходів, обрання засобів та методів їх реа-
лізації з урахуванням національного мен-
талітету, вітчизняного передового досвіду 
і педагогічних традицій, визначення акту-
альності його впровадження в конкретній 
ситуації, відповідності його стратегії розви-
тку правоохоронних органів [18, с.248].
Резюмуючи викладене, можемо дійти 

висновку про те, що національний механізм 
захисту прав і свобод людини розвивається 
у правильному напрямі, однак у ряді аспек-
тів він все ще не відповідає тим вимогам, що 
містяться у міжнародних нормативно-пра-
вових документах, які Україна зобов’язалася 
виконати, приєднавшись до відповідних 
міжнародних договорів. Наявність певних 
проблем як на загальнодержавному рівні 
загалом, так і у роботі державних інститу-
цій загалом та правоохоронних органів зо-
крема, не дозволяє поки що повною мірою 
втілити у правоохоронну діяльність дослі-
джувані міжнародні норми і стандарти. Вод-

ночас ці проблеми не є невирішуваними чи 
особливо складними і можуть бути усунені 
за умови ретельного та змістового підходу з 
боку влади до їх розв’язання.

Література
1. Конституція України від 28 

червня 1996 року. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-
%D0%B2%D1%80#Text.

2. Приватне життя і поліція. Концеп-
туальні підходи. Теорія та практика / автор. 
кол. ; відп. ред. Ю.І. Римаренко. Київ : КНТ, 
2006. 740 с.

3. Солоненко О. М. Сучасні міжнародні 
стандарти забезпечення прав і свобод лю-
дини в діяльності органів внутрішніх справ. 
Наук. вісн. Нац. акад. внутр. справ. 2011. № 6. 
С. 95-103.

4. Біліченко В.В. Міжнародні стандар-
ти щодо захисту ключових прав та свобод 
людини в діяльності правоохоронних орга-
нів України. Наукові праці Національного уні-
верситету «Одеська юридична академія». 2020. 
Том 27. С.30-35.

5. Імплементація міжнародних стан-
дартів у сфері запобігання неналежному по-
водженню в діяльність органів криміналь-
ної юстиції України: Рамкова програма спів-
робітництва для Вірменії, Азербайджану, 
Грузії, Республіки Молдова, України й Біло-
русії. Авторський колектив: М. Гнатовський, 
Ю. Бєлоусов, С. Швець, В. Венгер, О. Бонда-
ренко. Під заг. ред. Ю. Л. Бєлоусова. Друк: 
ПП «Видавництво «ФЕНІКС». Рада Європи. 
2016. 194 с.

6. Статут ООН від 1945 р. URL: https://
unic.un.org/aroundworld/unics/common/
documents/publications/uncharter/UN%20
Charter_Ukrainian.pdf.

7. Деркач А. Міжнародно-правові стан-
дарти захисту прав людини та їх відобра-
ження в Конституції України. Підприємни-
цтво, господарство і право. 2019. № 8. С. 124-
127.

8. Мутусханов А.А. Європейські стан-
дарти прав людини у правовій системі Укра-
їни. Трипільська цивілізація. 2012. № 8. С. 63-
67.

9. Вітик Ю. І. Міжнародно-правові 
стандарти поліцейської діяльності у сфері 



207

Ñàâ÷óê Ð.Ì. - ²ìïëåìåíòàö³ÿ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â ó ä³ÿëüí³ñòü...

забезпечення дотримання прав і свобод лю-
дини. Knowledge, Education, Law, Management. 
2020. № 7 (35), vol. 3. С. 39-45.

10. Владовська К., Тисовська В. Міжна-
родні та європейські стандарти захисту прав 
людини: до проблеми визначення поняття 
та класифікації. Вісник Національної акаде-
мії Державної прикордонної служби України. 
Юридичні науки. 2019 Випуск 4. URL: https://
periodica.nadpsu.edu.ua/index.php/legal/
article/view/302/303.

11. Про Національну поліцію: За-
кон України від 02.07.2015 р. № 580–VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/580-
19#Text.

12. Декларація про поліцію: міжнар. док. 
від 8 трав. 1979 р. № 690 (1979). URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/994_803#Text.

13. Рекомендації Комітету Міністрів 
державам – учасницям Ради Європи «Про 
Європейський кодекс поліцейської етики»: 
ухвалені Комітетом Міністрів 19.09.2001 р. 
на 765-му засіданні заступників Міністрів. 
URL: http://pravo.org.ua/fi les/Criminal%20
justice/rec1.pdf.

14. Політичний вимір діяльності Мі-
ністерства внутрішніх справ (відповідь на 
виклик ХХІ століття) / заг. ред. Ю. І. Рима-
ренка, Я. Ю. Кондратьєва. Київ: Нац. акад. 
внутр. справ України, 2003. 292 с.

15. Владовська К., Морщук Т. Дотриман-
ня міжнародних стандартів прав людини 
працівниками Національної поліції Украї-
ни. Вісник Національної академії Державної 
прикордонної служби України. Юридичні науки. 
2019 Випуск 4. URL: https://periodica.nadpsu.
edu.ua/index.php/legal/article/view/300/301.

16. Адміністративна процедура та ад-
міністративні послуги. Зарубіжний досвід 
і пропозиції для України / упоряд.: В. П. 
Тимошук. Київ, Факт, 2003. 496 с.

17. Зозуля І.В. Теорія і практика рефор-
мування системи МВС України : моногра-
фія. Харків: Харків юрид., 2008. 480 с.

18. Кобзар О. Ф. Адміністративно-пра-
вове регулювання поліцейської діяльності 
в Україні: дис. … на здобуття наук. ступеня 
доктора юридичних наук: 12.00.07. Дніпро-
петровськ, 2016. 418 с.

SUMMARY 
The article examines the theoretical and legal 

aspects of the implementation of international 
standards in the activities of law enforcement 
agencies of Ukraine. It is emphasized that 
Ukraine, as an independent state, participates in 
the development of international legal standards of 
human rights and tries to implement them in the 
activities of public authorities. It is substantiated 
that the need to introduce uniform international 
standards in the activities of law enforcement 
agencies is caused not only by the increase in the 
level of transnational organized crime, signifi cant 
rates of population migration in the world, but 
also by signifi cant differences in national systems 
of training police personnel and the problem of 
ensuring human rights in the activities of law 
enforcement agencies themselves.

It is noted that the absolute majority of 
international standards of law enforcement activity 
have been successfully implemented in the national 
legislation of Ukraine, which provided clear and 
specifi c legal mechanisms for their implementation. 
An example is the adoption of a number of legislative 
acts of Ukraine (On the National Police, On the 
Prosecutor’s Offi ce, On the Bureau of Economic 
Security of Ukraine, On the Judiciary and the 
Status of Judges, On Free Legal Aid, “On the 
National Anti-Corruption Bureau of Ukraine”), 
relating to the activities of law enforcement 
agencies in accordance with the specifi ed above 
international standards. At the same time, it should 
be noted that the international standards in question 
are not static and unchanging. Approaches to the 
understanding and application of these standards 
evolve and develop, including, but not exclusively, 
through the activities of international organizations 
that approve such standards.

Key words: implementation, international 
standards, law enforcement activities, law 
enforcement agencies, international documents, 
international organizations, international 
agreements.
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У статті проводиться аналіз норм ін-
ституту причетності до кримінального 
правопорушення, та визначається їх вплив 
на запобігання вчиненню кримінальних 
правопорушень. Визначається вплив кри-
мінально-правової політики в сфері відпові-
дальності за причетність до кримінального 
правопорушення на протидію вчиненню та-
ких діянь.
Автор статті, розкриваючи правову при-

роду інституту причетності до криміналь-
ного правопорушення з урахуванням наукових 
досліджень теорії кримінального права, а та-
кож визначає власне бачення щодо його про-
філактичного впливу на кримінальні право-
порушення.
Норми причетності виконують превен-

тивну функцію, яка сприяє більшій ефектив-
ності реалізації принципу невідворотності 
кримінальної відповідальності за вчинений 
кримінального правопорушення.
Інститут причетності до кримінального 

правопорушення в кримінально-правовій по-
літиці держави виступає ефективним інстру-
ментом забезпечення невідворотності пока-
рання і попередження найбільш тяжких та 
особливо тяжких злочинів.
В статті зазначається, що основною ме-

тою примусу, які містяться в нормах про 
приховування, придбання, збут, потурання, 
неповідомлення є примусити недобросовісних 
осіб співпрацювати з правоохоронними орга-
нами, а не з злочинцями, забезпечуючи тим 
самим безпеку один одного і неминучість від-
повідальності для винних.

Кримінально-правова політика яка здій-
снюється нашою державою на сьогоднішній 
день, спрямована на економію репресій, що 
в свою чергу зумовлює розширення сфери за-
стосування покарання, яка здійснюється не у 
вигляді реальної кари, а у вигляді відмови від 
будь-яких заходів карального впливу. Та при 
цьому слід пам’ятати, що межі кримінальної 
репресії, а також видів і характеру заходів дії 
потрібно керуватися принципом доцільності, 
оскільки, метою, як розробки так і застосу-
вання таких заходів є не тільки охорона пра-
вопорядку від злочинних посягань, але і зни-
ження рівня злочинності, виправлення та 
перевиховання осіб що вчинили кримінальні 
правопорушення, а також загальна та спеці-
альна превенція.
Запропоновано розширити рамки інсти-

туту причетності, криміналізувати ряд сус-
пільно-небезпечних дій, внести зміни до зміс-
ту статей які є в законодавстві та широко 
проінформувати названий інститут кримі-
нального права в учбовій літературі і приді-
лити їм достатньої уваги в учбовому процесі.
Ключові слова: політика, кримінально-

правова політика, злочинність, профілакти-
ка, покарання, причетність до злочину, кри-
міналізація, декриміналізація, право, мораль.

Постановка проблеми
Метою наукової статті є дослідження 

особливостей правового регулювання інсти-
туту причетності до кримінального право-
порушення та можливість удосконалення 
даного правового інституту.
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Стан дослідження проблеми
Дослідженню проблеми кримінально-

правової політики у сфері відповідальності 
за причетність до кримінального правопо-
рушення присвячені праці таких вчених, 
як М.О. Бєляєва, С.С. Босхолова, В.А. Вла-
димирова, Л.Д. Гаухмана, О.А. Герцензона, 
П.С. Дагеля, М.І. Ковальова, Ю.Г. Ляпу-
нова, М.І. Огороднікова, М.І. Панова, В.В. 
Сташиса, В.Я. Тація, П.Л. Фріса, О.М. Яков-
лєвата багатьох інших.

Мета і завдання дослідження
Метою статті є дослідження особливос-

тей правового регулювання інституту при-
четності до кримінального правопорушення 
його профілактична спрямованість, та мож-
ливість його удосконалення. Норми причет-
ності до кримінального правопорушення 
допомагають реалізації принципу невідво-
ротності відповідальності, сприяють скоро-
ченню латентних злочинів та розкриттю і 
виявленню кримінальних правопорушень.

Виклад основного матеріалу 
дослідження

Політика - це складний і багатогранний 
феномен призначенням якого є визначен-
ня основних напрямків діяльності держави 
її змісту і форми, вона проявляється в усіх 
сферах життя суспільства. 
Одним із напрямів внутрішньої політики 

будь-якої держави у будь-який історичний 
проміжок часу є забезпечення законності 
та правопорядку, у тому числі – й протидія 
злочинності [1, с. 78]. Кримінально-правова 
політика є складовою частиною державної 
політики в сфері протидії злочинності, яка 
здійснюється за допомогою матеріального 
кримінального права.
Політика у сфері протидії злочинність 

визначає стратегію і тактику боротьби із 
злочинністю маючи як кінцеву мету змен-
шення рівня злочинності на основі усунення 
причин і умов, що її породжують, викорис-
товуючи як засоби кримінальне, криміналь-
но-процесуальне, кримінально-виконавче 
право і засоби профілактики. 
П.Л. Фріс, зазначає, що через криміналь-

но-правову політику реалізується завдан-
ня запобігання злочинності, яке є одним з 

основних, що стоїть перед політикою у сфері 
боротьби із злочинністю [2, с. 13].
Кримінально-правова політика складає 

основу політики у сфері боротьби зі злочин-
ністю. Вона дозволяє здійснювати успішну 
діяльність всієї системи заходів, спрямова-
них на боротьбу зі злочинністю. Ці заходи, 
спрямована на зниження рівня злочинності 
та проведення індивідуальної профілактики 
серед деліктоздатного населення.
Та далеко не останню роль в реалізації 

профілактичної політики відіграє рівень 
правосвідомості громадян. Це пов’язано з 
тим, що профілактика злочинів здійснюєть-
ся як державними органами, так і громад-
ськими організаціями і громадянами, зале-
жить від узгодженості, координації, злаго-
дженості їх дій [2, с. 197-198].
Профілактична спрямованість норм ін-

ституту причетності до кримінального пра-
вопорушення є досить великою. Оскільки, 
реалізація її норм спрямована на встанов-
лення сприятливих умов для здійснення 
законних дій і при цьому є стримуючим 
фактором для деякої частини злочинців та 
інших осіб, схильних до вчинення правопо-
рушень. Крім того, норми причетності ви-
конують превентивну функцію, яка сприяє 
більшій ефективності реалізації принципу 
невідворотності кримінальної відповідаль-
ності за вчинене кримінальне правопору-
шення. Та варта зазначити, що ефективність 
профілактичної функції діючого криміналь-
ного законодавства в порівнянні з нормами, 
які містилися в КК України 1960 року, зни-
зилась, підтвердженням цього є декриміна-
лізація одного з видів причетності до кри-
мінального правопорушення, недонесення 
про злочин.
Принцип невідворотності відповідаль-

ності за вчинене кримінальне правопору-
шення включає в себе необхідність законо-
давчого встановлення та застосування до 
кожного кримінального правопорушення, 
а також притягнення до кримінальної від-
повідальності осіб винних у їх вчиненні (з 
призначенням покарання або без нього 
чи із звільненням від його відбування) або 
звільнення (за наявності підстав для того) 
від кримінальної відповідальності та від-
шкодування заподіяної шкоди.
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Причетність до кримінального правопо-
рушення в кримінально-правовій політиці 
держави є інструментом забезпечення не-
відворотності покарання і попередження 
найбільш тяжких та особливо тяжких зло-
чинів. Для запобігання вчиненню злочи-
нів, спрямованих проти основних, життєво 
важливих інтересів держави і суспільства, 
в тому числі по відношенню до злочинів, 
при вчиненні яких отримується незаконний 
прибуток, покарання за причетність за які 
спрямована на зменшення можливості ко-
ристування ,,плодами” злочинної діяльнос-
ті. При цьому розвиток науки криміналь-
ного права вплинуло тільки деталізацію ре-
гулювання відповідальності за причетність 
до кримінального правопорушення, а не на 
зміну ставлення до даного інституту. 
Принцип невідворотності відповідаль-

ності найбільш повно відображається при 
застосуванні до винного, який вчинив кри-
мінальне правопорушення - покарання. По-
карання виступає, як неминучий наслідок, 
який повинен переконати винного, що за 
кожне злочинне діяння настане покарання. 
В такому випадку постає питання, чи 

буде в повному обсязі реалізовано принцип 
невідворотності відповідальності коли при-
четна особа буде звільнена від кримінальної 
відповідальності? Для того, щоб дати відпо-
відь на дане питання, потрібно з’ясувати, 
що слід розуміти під звільненням від кримі-
нальної відповідальності? 
Застосування звільнення від покарання 

(його) відбування, виступає засобом не тіль-
ки економії примусових заходів, але прояв 
до особи, що вчинила кримінальне правопо-
рушення, довіри яка ґрунтується на основі 
досягнення мети покарання шляхом його 
пом’якшення, зокрема без реального його 
відбування чи часткового відбування пока-
рання. Інколи достатньо дотримання самої 
процедури призначення покарання, для 
того, щоб особа в подальшому не вчиняла 
злочинних посягань.
Саме тому, принцип невідворотності 

діє, незалежно від того, чи було застосовано 
конкретне покарання до певної особи чи ні, 
основне щоб вона розуміла, що за вчинене 
злочинне діяння встановлена кримінальна 
відповідальність.

Влучно зазначив з цього приводу Ч. 
Беккаріа, який зазначав, що упевненість в 
неминучості хоч би і помірного покаран-
ня справить завжди більше враження, ніж 
страх перед іншим більш жорстоким пока-
ранням, яке супроводжується надією на без-
карність [3, с. 243].
Нажаль, на сьогоднішній день, ігнору-

ється попереджувальна властивість норм 
всього інституту причетності до криміналь-
ного правопорушення, які в свою чергу на-
ділені потенційною можливістю поперед-
ження деліктів, здатністю позитивно впли-
вати на стан злочинності в цілому.
Загально відомо, що підвищити стри-

муючу дію чинних кримінально-правових 
норм можна двома шляхами: 
по-перше, збільшити покарання за вчи-

нене злочинне діяння; 
по-друге, суттєво підвищити ризик на-

стання відповідальності за вчинене кримі-
нальне правопорушення. 
Більш ефективним є все ж таки другий 

шлях, так як неминучість відповідальнос-
ті має стримуючу здатність попередження 
вчинення кримінального правопорушен-
ня. Норми причетності до кримінального 
правопорушення спрямовані на створення 
безпечного для життя суспільства, а також 
на забезпечення невідворотності відпові-
дальності за таке діяння. Основною метою 
примусу, які містяться в нормах про при-
ховування, придбання, збут, потурання, не-
повідомлення є примусити недобросовісних 
осіб співпрацювати з правоохоронними ор-
ганами, а не з злочинцями, забезпечуючи 
тим самим безпеку один одного і немину-
чість відповідальності для винних.
Причетність до кримінального право-

порушення характеризується, як дією (при-
ховування кримінального правопорушення 
чи злочинця, знарядь і засобів вчинення 
кримінального правопорушення, потуран-
ня) так і бездіяльності (неповідомлення про 
кримінальне правопорушення чи особу яка 
його вчинила).
Відповідальність за бездіяльність зумов-

лює поведінку особи, що змушує її в тій чи 
іншій ситуації вчиняти певні дії – надава-
ти допомогу, повідомити про кримінальні 
правопорушення у відповідні органи і тим 
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самим попередити настання злочинного ре-
зультату. Саме право стимулює активність 
позитивних дій особи, сприятливо впливає 
на правосвідомість громадян. Проте актив-
на поведінка особи не є основною метою 
відповідальності за причетність до кримі-
нального правопорушення. Основною ме-
тою виступає попередження кримінальних 
правопорушень, настання їх суспільно не-
безпечних наслідків та неминучість відпові-
дальності за них.
Досягнути поставленої мети тільки за до-

помогою моральних норм на сьогоднішній 
день нажаль є не можливо. Співвідношення 
в законі моральних і правових норм є до-
сить дискусійним. Це питання є актуальним 
і по відношенню до інституту причетності 
до кримінального правопорушення. Право 
стоїть на сторожі захисту основних ціннос-
тей суспільства, тих самих моральних норм.
Кримінально-правова політика формує 

законодавчу базу управління боротьби із 
злочинністю, відмежовуючи злочинне від 
не злочинного, кримінальне від аморально-
го. Від того яке коло діянь буде визнано зло-
чинними, який характер караності буде для 
них встановлений, за яких умов і на яких 
підставах кримінальна відповідальність ви-
ключатиметься або буде замінюватись інши-
ми заходами – залежатиме розвиток кримі-
нально-процесуальної, кримінально-вико-
навчої та кримінологічної політики [2, с. 17].
Як вдало зауважують В. Селіванов та Н. 

Діденко, що – з точки зору філософії – право 
є сукупністю етичних суспільних цінностей, 
таких, як: справедливість, порядок, мораль-
ність, правдивість та інші, що ґрунтується 
на ідеї соціальної рівності [4, с. 16].
Критерієм моральних норм виступають 

категорії добра і зла, чесності, порядності, 
совісті. 
Та при цьому, вдало зауважує Тарахо-

нич Т. І. право і мораль мають загальне для 
них цільове призначення – це вплив на по-
ведінку суб’єктів; право та мораль, форму-
ють еталони поведінки, ціннісно-норматив-
ну орієнтацію суспільства [4, с. 276]. 
Межа між аморальним і злочинним є до-

сить умовна та мінлива.
Таким чином, з поданої порівняльної 

характеристики норм права і моралі можна 

прийти до наступних висновків, головне з 
яких полягає в необхідності морального ви-
міру права.
Дотримання правових норм забезпе-

чується засобами державного впливу. На 
відміну від права, норми моралі не містять 
спеціальних механізмів впливу, вони забез-
печуються силою громадської думки.
Звичайно ми повинні розуміти, що ство-

рення високоморального суспільства без за-
стосування засобів пов’язаних із зміцненням 
правопорядку, дисципліни в суспільстві, 
а також незаперечного виконання особою 
своїх обов’язків є неможливе. 
Для досягнення поставленої мети не-

обхідно підвищити рівень правосвідомос-
ті населення, а також його окремих груп, 
оскільки високій рівень правосвідомості на-
селення за загальним правилом визначає 
більш низькі показники характеристики 
злочинності і створює необхідні передумови 
до її подальшого стабільного зниження, при 
цьому населення має усвідомлювати пра-
вильність і необхідність рішень, що прийма-
ються державою у сфері попередження зло-
чинності, і стати не просто спостерігачем, а 
й активним учасником втілення їх у життя. 
На сьогоднішній день норми моралі, 

які повинні бути основою правосвідомості 
кожної людини практично не діють, тому 
для того, щоб попередити настання кримі-
нальних правопорушень та їх наслідків, по-
трібно розширити сферу кримінально-пра-
вового впливу на дії, які носять злочинний 
характер, посилити відповідальність за дії 
осіб, які сприяють вчиненню кримінальних 
правопорушень, та забезпечити немину-
чість настання відповідальності за вчинене 
суспільно небезпечне діяння.
Звичайно, кількість аморальних вчинків 

значно вища ніж кримінальних правопору-
шень. При цьому знайти межу між амораль-
ним вчинком і злочином дуже важко. Хоча 
зрозуміло, що приховування злочинця, 
який вчинив зґвалтування 14-річної дити-
ни, є звичайно аморальним. КК 1960 року 
визнавав дане діяння не тільки аморальним, 
але і злочинним. 
Та на жаль, кримінально-правова по-

літика яка здійснюється нашою державою 
спрямована на економію репресій, що в 
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свою чергу зумовлює розширення сфери за-
стосування покарання, яка здійснюється не 
у вигляді реальної кари, а у вигляді відмо-
ви від будь-яких заходів карального впливу 
або актуалізованої погрози виконання вже 
призначеного судом покарання. Крім того, 
було здійснено декриміналізацію ряду зло-
чинних діянь.
Новий КК України 2001 року вніс змі-

ни до інституту причетності до злочину, зо-
крема було декриміналізовано один із видів 
причетності – недонесення про злочин. Дана 
норма була скасована Законом України від 
17 червня 1992 року № 2468-12 «Про вне-
сення змін і доповнень до КК України…». В 
даному акті зазначалося, що у зв’язку з про-
голошенням України незалежною демокра-
тичною державою та з метою правового за-
хисту її суверенітету, конституційного ладу, 
внутрішньої і зовнішньої безпеки Верховна 
рада України постановляє: скасувати Розділ 
І у зв’язку із втратою чинності КК 1960 року 
та прийняттям нового КК 2001року.
Однак, як зазначає Г.М Міньковскій, 

економія репресій може і повинна здій-
снюватись лише в тих межах, які не пере-
шкоджають досягненню поставлених перед 
кримінальним законом цілей [5, с. 121].
Здійснюючи кримінально-правову по-

літику потрібно уникати крайностей, чи 
то надмірної лібералізації репресії, чи (ри-
горизму). При цьому, буде неправильним 
надавати заходам кримінально-правової 
дії, як характеру відплати, так і надмірної 
гуманізації. Для правильного встановлення 
меж кримінальної репресії, а також видів і 
характеру заходів дії потрібно керуватися 
принципом доцільності. Основна мета, як 
розробки так і застосування таких заходів є 
не тільки охорона правопорядку від злочин-
них посягань, але і зниження рівня злочин-
ності, виправлення та перевиховання осіб 
що вчинили кримінальні правопорушення, 
а також загальна та спеціальна превенція.
Інститут причетності до кримінальних 

правопорушень, всі його види спрямовані 
на забезпечення здійснення зазначених за-
ходів. В такому випадку виникає питання, 
про доцільність декриміналізації одного із 
видів причетності до кримінального право-
порушення - недонесення про злочин. Важ-

ко збагнути, чим керувався законодавець 
скасовуючи один із видів причетності до 
кримінального правопорушення – недоне-
сення про злочин. Яким чином норма про 
недонесення про злочин могла зашкодити 
суверенітету держави її конституційному 
ладу та внутрішній та зовнішній безпеці 
України.
Декриміналізація діянь зумовлена втра-

тою ними суспільної небезпеки, та відмова 
держави визнавати їх як злочини, та недо-
цільність здійснення кримінально-правової 
боротьби з ними.
Так, на думку О. І. Коробеєва, «декримі-

налізацією діянь можна визначити як про-
цес встановлення підстав відпадання їх сус-
пільної небезпеки, визнання недоцільності 
кримінально-правової боротьби з ними та 
скасування їх кримінально правової кара-
ності» [6, с. 58-59].
Процес декриміналізації певного діян-

ня повинен бути не раптовим, це тривалий 
процес. Він зумовлений змінами які відбу-
ваються у житті суспільства, політичного, 
економічного, ідеологічного, культурного 
тощо. Декриміналізація діянь, пом’якшення 
умов відповідальності та санкцій за деякі 
види кримінальних правопорушень пови-
нні вирішуватись у відповідності до визна-
них у цивілізованому суспільстві моральних 
цінностей, принципів законності, справед-
ливості та гуманізму.
В результаті декриміналізації діяння від-

бувається виключення кримінально-право-
вої караності діяння, яке супроводжується 
або виявленням такої поведінки правомір-
ною, соціально корисною, чи переведення її 
в ранг адміністративного, дисциплінарного, 
цивільно-правового делікту. Важко збагну-
ти в який ранг законодавець відніс непо-
відомлення про злочин, здійснюючи його 
декриміналізацію. Неповідомлення особою 
відомостей про кримінальне правопору-
шення яке готується, вчиняється або вчине-
не назвати правомірним ніяк не можна. Про 
соціальну корисність такої поведінки ми теж 
говорити не можем, оскільки декриміналі-
зуючи дане діяння як кримінальне право-
порушення ми тим самим створюємо пере-
шкоди для оперативного розслідування не 
тільки вже вчинених кримінальних право-
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порушень, та в першу чергу ми створюємо 
сприятливий грунт для безперешкодного 
готування та вчинення злочинних діянь. 
Відповідальність за неповідомлення про 
кримінальні правопорушення, дало б мож-
ливість запобігти вчиненню таких діянь. 
При цьому законодавець не встановлює 
жодної відповідальності за неповідомлення 
про кримінальні правопорушення які готу-
ється, вчиняється чи вчинені, стимулюючи 
тим самим пасивну поведінку наших грома-
дян.
Встановлення відповідальності за непо-

відомлення в органи юстиції, слід розгля-
дати як один із правових способів забезпе-
чення невідворотності кримінальної відпо-
відальності. Склад цього діяння складає не-
повідомлення про факт скоєння криміналь-
ного правопорушення, так і про злочинця, 
місце його знаходження, а також місце зна-
ходження слідів, знарядь і засобів скоєння 
кримінального правопорушення, предме-
тів, добутих злочинним шляхом. Такі пові-
домлення забезпечують розслідування кри-
мінальних справ доказами.
Тому прийняття законодавчого рішення 

про виключення відповідальності за непо-
відомлення про кримінальне правопору-
шення слід розглядати як таке, що вступає в 
протиріччя з реальною дійсністю, з точками 
зору вчених і практиків. Загальновизнано, 
що для ефективної боротьби із злочинністю, 
необхідна повна і об’єктивна інформація 
про її стан. Пошуками шляхів зменшення 
кількості латентних кримінальних правопо-
рушень займаються вчені всього світу. 
Слід дослухатись до думки Б. М. Грека, 

який зазначає, що декриміналізацію слід за-
стосовувати обережно, слід пам’ятати, що 
ми маємо справу з протиправними діяння-
ми, навіть якщо при цьому знижується рі-
вень їх суспільної небезпечності. Здійсню-
ючи декриміналізацію певного діяння, яке 
породжене суспільними поглядами, тради-
ціями та моделями поведінки, право не тіль-
ки дає такій соціальній моделі поведінки по-
зитивну оцінку з боку суспільства, а й спону-
кає певну частину громадян дотримуватись 
такої поведінки та стимулювати заохочення 
до такої поведінки з боку суспільства [7, с. 
94].

Сучасні зміни в законодавстві дозво-
ляють громадянам байдуже відноситися 
до долі інших людей і виявляти мінімаль-
ного добра, яке забезпечує певну безпеку 
всього суспільства і кожної людини зо-
крема. Вказана тенденція сучасної кримі-
нальної політики свідчить про недооцін-
ку впливу на суспільне життя прихованої 
форми права, яка полягає в організову-
ючій, виховній і мобілізуючій ролі, яка 
притаманна праву самим фактом свого іс-
нування.
В нашому суспільстві значно знизились 

моральні вимоги до людини, в тому числі і 
з боку законодавця, що є неприпустимим: 
перемога в сутичці добра і зла залежить не 
тільки від сили противника. Сутичка ніколи 
не буває чистим єдиноборством. ЇЇ результат 
в більшості визначається тим, як поведуть 
себе оточуючі, а саме особи які доторкну-
лись до злочину вчиненого іншою особою. 
Норми про відповідальність за причетність 
до кримінального правопорушення, які є в 
законодавстві і пропонується автором, є по-
кликаними скеровувати поведінку оточую-
чих.
Законодавець, здійснюючи таку оцінку 

приймає нові норми закону про криміналь-
ну відповідальність, які в свою чергу дозво-
ляють, заохочують або забороняють під за-
грозою кримінального покарання конкрет-
не діяння.
Розвиток вітчизняного кримінального 

законодавства потребує осмислення загаль-
нотеоретичних питань криміналізації сус-
пільно небезпечних діянь з урахуванням 
дійсних змін соціально-економічних відно-
син з метою підвищення ефективності дії 
кримінального закону, досягнення постав-
лених перед ним цілей.
На сучасному етапі розвитку нашого сус-

пільства доцільно: 
а) розширити рамки інституту причет-

ності, криміналізувати ряд суспільно-небез-
печних дій; 
б) внести зміни до змісту статей які є в 

законодавстві; 
в) широко проінформувати названий ін-

ститут кримінального права в учбовій літе-
ратурі і приділити їм достатньої уваги в уч-
бовому процесі; 
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г) вжити заходів до забезпечення невід-
воротності відповідальності за причетність 
до кримінального правопорушення.
Криміналізація причетності до кримі-

нального правопорушення в першу чергу 
повинна бути пов’язана з прагненням дер-
жави спонукати громадян до виконання 
своїх громадянських обов’язків, до консолі-
дації держави і суспільства, та покращення 
функціонування апарату правосуддя. 
Звичайно при цьому, не можна переоці-

нювати значення правових норм, зокрема, 
інституту причетності до злочину на мо-
ральні устої суспільства в цілому. На вчи-
нення злочинних дій, людину може спону-
кати цілий ряд зовнішніх факторів, зокрема, 
економічний стан, влади та цілий ряд інших 
факторів. Цікавим є результати наукового 
дослідження за темою «Теоретичні основи 
забезпечення якості кримінального зако-
нодавства та правозастосовної діяльності у 
сфері боротьби зі злочинністю в Україні», 
проведене в Інституті вивчення проблем 
злочинності НАПрН України, виявило, що 
серед усіх стримуючих від вчинення злочи-
ну мотивів страх перед покаранням прита-
манний 74 % опитаним під час зазначеного 
дослідження осіб, а також серед інших мо-
тивів було названо: «совість не дозволяє», 
«сором перед людьми», «огида до вчинку», 
«з принципових міркувань», «з нерішучос-
ті», «релігійність», «ніколи не було навіть 
думки вчиняти злочин» та ін. [8, с.170]. Як 
бачимо така відсоткова ставка підтверджує 
позитивність встановлення відповідальності 
за причетність до кримінального правопо-
рушення. Норми інституту причетності до 
кримінального правопорушення спрямова-
ні на вироблення у людей позитивної пове-
дінки у ситуаціях які пов’язані із вчиненням 
кримінальних правопорушень іншими осо-
бами. Оскільки, саме вибір правильної по-
ведінки здатний попередити настання зло-
чинних наслідків, таких як смерть, тілесних 
ушкоджень, а значить позитивно вплине на 
розвиток і результат злочинної події.
Деякі автори висловлюють сумнів щодо 

ефективності інституту причетності до кри-
мінальних правопорушень, зокрема це сто-
сується обов’язку громадян повідомляти 
про злочин який готується або вчиняється.

Так, Н. Полетаєва, зазначав, що покла-
даючи на громадян обов’язок, під страхом 
покарання доносити, це означає, обмежити 
їх свободу [9, с.53]. 
М.І. Морозов, А.В. Зарубін, які зазна-

чають, що кримінальне право, охороняючи 
права і свободи людини і громадянина, од-
ночасно обмежує права і свободи законос-
лухняних громадян [10, с. 125].
Підтримувати дану точку зору є непра-

вильно, тому що замовчування про знахо-
дження вбивці, про знущання над дитиною 
є не тільки аморально, але і злочинно. Вста-
новлення кримінальної відповідальності за 
неповідомлення про кримінальні право-
порушення, які готується, або вчиняється 
не може бути названо аморальними. Та не 
повідомлення про місцезнаходження вбив-
ці, ґвалтівника є не тільки аморально, але і 
суспільно небезпечно – злочинно.

Висновки
Інститут причетності до кримінально-

го правопорушення містить в собі норми, 
які дисциплінують поведінку людини в сус-
пільстві. Частіше всього зазначені норми не 
є злочинами, які вимагають скрупульозної 
підготовки. Будь-яка людина може стати 
випадковим свідком кримінального пра-
вопорушення, володіти інформацією про 
місцезнаходження небезпечного злочинця, 
або мати можливість перешкодити кримі-
нальному правопорушенню, яке вчиняєть-
ся, в цих випадках вона перебуває в стані 
причетності до нього. Вибір поведінки в 
даній ситуації буде залежати в першу чер-
гу від її правового виховання та моральних 
засад. Саме норми інституту причетності до 
кримінального правопорушення спрямова-
ні на вироблення у людей певної поведінки 
пов’язаної з вчиненням кримінальних пра-
вопорушень іншими особами. Залежно від 
того як поведе себе особа в тій чи іншій си-
туації буде залежати чи настане смерть осо-
би, чи буде завдано інші тяжкі наслідки по-
дії кримінального правопорушення. Саме 
закріплення в законі норм причетності до 
кримінального правопорушення буде ви-
ховувати у особи правомірну поведінку, 
спонукаючи її до вчинення правомірних 
дій.
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Норми які встановлюють відповідаль-
ність за причетність до кримінального пра-
вопорушення (які існують і запропоновані 
автором) містять в собі високоморальні ви-
моги, яким повинна відповідати особа, яка 
стала причетною до кримінального право-
порушення інших осіб. З одного боку реа-
лізація норм причетності до кримінального 
правопорушення стають перешкодою для 
злочинної діяльності. З іншого боку, норми 
причетності до кримінального правопору-
шення допомагають реалізації принципу не-
відворотності відповідальності за конкретне 
злочинне діяння, сприяють скороченню ла-
тентних кримінальних правопорушень та їх 
розкриттю і виявленню злочинців.
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THE INSTITUTE OF PARTICIPATION 
IN A CRIMINAL OFFENSE ITS 

PREVENTIVE DIRECTION
The article analyses the norms of the 

institute of involvement in a criminal offense 
and determines their impact on the prevention 
of criminal offenses. The author determines 
the impact of criminal law policy in the area of 
liability for involvement in a criminal offense 
on counteracting the commission of such acts.

The author of the article reveals the legal 
nature of the institute of involvement in a 
criminal offense with due regards for scientifi c 
research on the theory of criminal law, and also 
defi nes his own vision of its preventive impact 
on criminal offenses.

The rules of involvement perform a 
preventive function which contributes to a 
more effi cient implementation of the principle 
of inevitability of criminal liability for a criminal 
offense.

The institute of involvement in a criminal 
offense in the criminal law policy of the State is 
an effective tool for ensuring the inevitability of 
punishment and prevention of the most serious 
and especially serious crimes.
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The article notes that the main purpose 
of coercion contained in the provisions on 
concealment, acquisition, sale, connivance, and 
failure to report is to force unscrupulous persons 
to cooperate with law enforcement agencies 
rather than with criminals, thereby ensuring 
the safety of each other and the inevitability of 
responsibility for the perpetrators.

The criminal law policy pursued by our 
state today is aimed at saving repression, which 
in turn leads to the expansion of the scope of 
punishment, which is carried out not in the 
form of real punishment, but in the form of 
refusal to take any punitive measures. At the 
same time, it should be remembered that the 
limits of criminal repression, as well as the 
types and nature of measures of action, should 
be guided by the principle of expediency, 

since the purpose of both the development 
and application of such measures is not 
only to protect law and order from criminal 
encroachments, but also to reduce the crime 
rate, correct and re-educate perpetrators of 
criminal offenses, as well as general and special 
prevention.

The author proposes to expand the scope 
of the institute of involvement, to criminalize 
a number of socially dangerous acts, to amend 
the content of the articles available in the 
legislation and to widely inform about this 
institute of criminal law in the educational 
literature and to pay suffi cient attention to 
them in the educational process.

Key words: policy, criminal law policy, 
crime, prevention, punishment, involvement 
in crime, criminalization, decriminalization, 
law, morality.
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