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ËÞÄÈÍÈ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ Â ÓÌÎÂÀÕ 
ÏÎË²ÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÐÅÔÎÐÌ

Політико-правові реформації у світі потре-
бують відповідних демократичних перетворень 
і в механізмі захисту прав та свобод громадян. 
Тому метою статті є визначення проблемних 
аспектів та способів їх подолання на шляху до 
забезпечення ефективності механізму правового 
захисту конституційних прав і свобод людини 
і громадянина в умовах політико-правових ре-
форм. 
Для досягнення визначеної мети  ми вико-

ристали філософські, загальнонаукові та спеці-
ально-наукові методи пізнання правових явищ, 
а саме: системний та герменевтичний підходи, 
діалектичний, формально-логічний, статис-
тичний, порівняльно-правовий методи.
У результаті проведеного дослідження ми 

опрацювали понятійно-категоріальний апа-
рат «механізму захисту», базуючись на норма-
тивно-правовій основі; проаналізували основні 
проблеми, що виникають у механізмі захисту 
прав та свобод громадян; дали характеристику 
суб’єктному складу механізму правового захисту; 
дали характеристику основним політико-право-
вим реформам; визначили ризики, пов’язані із 
проведенням реформ та особливості правово-
го захисту громадян, постраждалих внаслідок 
збройного конфлікту.
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Отже, внаслідок проведеного дослідження 
ми встановили пряму залежність політико-
правових реформ, що впливають на досягнення 
ефективності механізму захисту конституцій-
них прав та свобод громадян, що дало можли-
вість зробити наступні висновки: є потреба у 
забезпеченні узгодженості державної політики 
та законодавства з міжнародними стандар-
тами захисту прав та свобод; необхідно впрова-
джувати імплементацію міжнародного права у 
сфері захисту прав людини при проведенні полі-
тико-правових реформ з урахуванням менталь-
них та етнографічних особливостей; забезпе-
чення системності прийняття нормативних 
актів у сфері захисту прав та свобод сприятиме 
ефективності механізму; при проведенні реформ 
необхідний контроль за уникненням правових 
колізій між новим законодавством, пов’язаним 
із проведенням реформ, та чинним, а також 
уникненням прогалин у праві; відповідність 
нормативних актів реальному стану суспільних 
відносин та збалансованість повноважень між 
суб’єктами є гарантією дієвості політико-право-
вих реформ.
Ключові слова: права та свободи, механізм 

правового захисту, політико-правові реформи, 
державна влада, громадянське суспільство.
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Постановка проблеми
Розбудова України як «демократичної, 

правової, соціальної держави», закріплення 
в Конституції України положення про «най-
вищу соціальну цінність людини, її життя і 
здоров’я, честі і гідності, недоторканості і 
безпеки» вимагає формування нових підхо-
дів до захисту прав людини [1], особливо у 
період політико-правових реформ. Це по-
ложення має не лише нормативне підґрун-
тя, а й глибоко філософське, озвучене Кан-
том як підпорядкованість політики моралі 
і праву. Конституційна норма про «право 
будь-якими не забороненими законом засо-
бами захищати свої права і свободи від по-
рушень і протиправних посягань» [1, с. 55] 
надає «можливість здійснення громадянами 
певних вчинків щодо захисту власних прав і 
свобод і системи органів, які захищають і за-
безпечують ці права та свободи, утворюючи 
юридичний механізм захисту прав людини» 
[2]. 
У всій системі нормативного закріплен-

ня та правового регулювання механізму 
захисту конституційних прав і свобод лю-
дини і громадянина в умовах політико-
правових реформ важливим аспектом за-
лишається вміння держави гарантувати 
рівні можливості для всіх громадян ско-
ристатися цими способами захисту на влас-
ний вибір та виходячи із потреб, що і буде 
свідченням його ефективності. В іншому 
випадку все задеклароване у конституцій-
них та законодавчих положеннях буде кла-
сифікуватися як фіктивне законодавство.
Ефективність механізму правового за-

хисту забезпечується та зумовлюється ба-
гатьма чинниками й засобами, які у сво-
їй сукупності переслідують спільну мету 
– зберегти та забезпечити найвищу соці-
альну цінність людини у всіх її правових 
статусах. Стан захищеності прав людини є 
її природною потребою і з розвитком сус-
пільних відносин, соціально-економічних 
перспектив та ризиків та, власне, в умовах 
політико-правових реформ потребують до-
даткового наукового та практичного до-
слідження та удосконалення. Ці питання 
наразі є предметом уваги у праві, політиці, 
науці тощо. 

Аналіз аналіз останніх досліджень і 
публікацій

Н. Оніщенко зазначає, що «забезпечен-
ня належного захисту прав людини та гро-
мадянина в Україні є важливим завданням 
держави і актуальним напрямом розвитку 
правової системи. Для реалізації спряму-
вання змін «на краще» у сфері прав людини 
влада повинна поставити їх у центр держав-
ної політики» [3].
Н. Опольська відзначає, що «саме катего-

рія «механізм» дає змогу розглянути забез-
печення прав та свобод людини як статичне 
явище, охарактеризувати його структуру, 
сукупність складових елементів, а також ви-
світлити особливості його функціонування, 
охарактеризувавши динамічні процеси, які 
виникають внаслідок функціонування цього 
механізму» [4].
З часів незалежності України механізм 

забезпечення прав і свобод особи (до яко-
го входить і захист як складовий елемент 
та процесуальна стадія) досліджували такі 
вчені, як: В. С. Журавський, О. В. Зайчук, 
А. П. Заєць, А. М. Колодій, М. П. Орзіх, 
Н. М. Оніщенко, А. Ю. Олійник, О. В. Пе-
тришин, О. Ф. Скакун, М. В. Цвік та інші. 
Здебільшого їх увага приділялась теорети-
ко-правовим підходам до розуміння прав 
людини; забезпеченню прав та свобод гро-
мадян у контексті громадянського суспіль-
ства, проблемам реалізації прав та свобод, 
захисту прав та свобод у відповідних сферах 
державної діяльності, міжнародним стан-
дартам прав людини тощо. 
Оскільки сьогодні країна переживає ре-

формаційні зміни у найважливіших сферах 
життя, включаючи й правову, постає гостра 
потреба зосередитись на підставах та ідей-
ній основі, на яких відбуваються ці зміни, та 
яка їх мета. Існує нагальна потреба розумін-
ня світоглядних, теоретичних та практич-
них основ захисту прав людини і громадя-
нина, а тому науковий підхід у цьому питан-
ні є вкрай необхідним.
Отже, можемо констатувати, що кіль-

кість наукових праць з проблематики прав 
людини є дійсно великою і дуже різноманіт-
ною. Це заслуговує на увагу, адже аспектів, 
пов’язаних із захистом прав людини в тому 
числі, дуже багато. Але, на жаль, часто на-
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укове дослідження проблем не є прямо 
пропорційним їх вирішенню на практиці.-           
З точки зору нормативного регулювання 
чинні міжнародні і національні механізми 
захисту прав людини є абсолютно гуман-
ними та необхідними. Та існує потреба у 
наближенні таких механізмів до реальних 
умов державного та суспільного життя, но-
вих викликів в умовах політико-правових 
реформ та внутрішніх і зовнішніх глобаль-
них ризиків і небезпек.

Формування цілей статті
Метою статті є визначення проблемних 

аспектів та способів їх подолання на шля-
ху до забезпечення ефективності механізму 
правового захисту конституційних прав і 
свобод людини і громадянина в умовах по-
літико-правових реформ. Для досягнення 
мети дослідження ставимо наступні завдан-
ня: визначити основні проблеми та недолі-
ки у забезпеченні прав та свобод громадян; 
дати правову оцінку дієвості нормативно-
правових актів у сфері захисту прав та сво-
бод громадян в умовах внутрідержавних 
перетворень та зовнішніх загроз; проаналі-
зувати взаємодію (та її наслідки) при здій-
сненні політико-правових реформ з метою 
досягнення ефективності механізму захисту; 
дати характеристику системі заходів захисту 
прав та свобод громадян та їх особливостям 
у процесі реалізації органами влади, гро-
мадськими об’єднаннями та громадянами; 
визначити вплив світової глобалізації та ро-
сійської окупації на механізм захисту кон-
ституційних прав та свобод у контексті між-
народних відносин; запропонувати основні 
організаційно-правові кроки України на 
шляху до забезпечення ефективності ме-
ханізму правового захисту конституційних 
прав і свобод людини і громадянина в умо-
вах політико-правових реформ.

Результати дослідження
Об’єктом дослідження є суспільні відно-

сини, що виникають, змінюються і припи-
няються в результаті здійснення правового 
захисту прав та свобод громадян в умовах 
політико-правових реформ. Предметом до-
слідження — особливості забезпечення 
ефективності механізму правового захисту 

конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина в умовах політико-правових ре-
форм.
Під час дослідження ми використали 

філософські, загальнонаукові та спеціально-
наукові методи пізнання правових явищ, а 
саме: системний, діалектичний, формально-
логічний, статистичний, порівняльно-пра-
вовий методи; застосування герменевтич-
ного підходу при роботі із національним 
та міжнародним законодавством дало мож-
ливість не тільки з’ясувати сенс правових 
норм, а й виявити тенденції демократичних 
перетворень в Україні на шляху до ефектив-
ності механізму правового захисту в умовах 
політико-правових реформ.
Системне реформування та демократич-

ні перетворення, правові кроки України до 
входження в європейський та світовий пра-
вовий простір ставлять перед нею нові ви-
клики до забезпечення ефективності меха-
нізму правового захисту, адже вся держав-
но-владна діяльність має бути спрямована 
на подолання проблем захисту прав і свобод 
людини і громадянина, що виступатиме 
своєрідним показником на життєздатність 
політико-правових реформ та вірність обра-
ного державою напрямку в контексті зміни 
якості суспільного життя. 
Ми також не ідеалізуємо сучасну право-

ву систему України та можемо відзначати 
прояви порушення правопорядку та закон-
ності; корупції та злочинності тощо. Свід-
ченням того, що проблеми захисту прав та 
свобод громадян є наразі актуальними, є ре-
зультати соціологічного опитування, прове-
деного у 2020 році Фондом «Демократичні 
ініціативи» імені Ілька Кучеріва у співпраці 
з Центром про права людини ZMINA за під-
тримки Програми розвитку ООН (ПРООН) 
в Україні: «Лише 20% опитаних успішно за-
хищали свої права. Приблизно рівні частки 
респондентів (по 40%) ніколи не намагалися 
захистити свої права або пробували їх захис-
тити, але ці спроби були марними. Попри 
це, такі показники є значно кращими, ніж 
під час попередніх досліджень. Частка рес-
пондентів, які пробували захищати свої пра-
ва, зросла з 42% у 2016 році до 60% — у 2020. 
І попри те, що основна частина респонден-
тів не змогла захистити свої права у біль-
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шості випадків, збільшилась кількість тих, 
які успішно вирішили ці питання (з 14,5% 
у 2016 році до 19,3% у 2020-му). Тривожно 
те, що 22% вважають, що в Україні взагалі 
немає способів захистити свої права. Най-
більш ефективним способом захисту прав 
людини українці вважають звернення до за-
собів масової інформації (23%). Звернення 
до суду — на другому місці (21%). На тре-
тьому місці — звернення до Європейського 
суду з прав людини (20%)» [5].
Світова глобалізація в цілому позитив-

но впливає на національну правову систе-
му, акумулюючи зусилля органів держав-
ної влади стояти на варті захисту прав та 
свобод громадян з метою інтегруватися до 
міжнародних об’єднань. У своєму прагненні 
Україна проводить ряд політико-правових 
реформ у напрямку конституціоналізму, за-
конодавчої влади і демократії; організації 
виконавчої влади та державної служби; у 
сфері місцевого самоврядування та регіо-
нального розвитку; адміністративних по-
слуг та публічної адміністрації; організації 
та діяльності органів правопорядку; у сфері 
судочинства та запобігання корупції [6].
Чому виникає потреба розглядати меха-

нізм захисту прав та свобод громадян крізь 
призму політико-правових реформ? 

- реформи сприяють якісному онов-
ленню змісту законодавства з урахуванням 
потреб та інтересів громадян;

- правові реформи спрямовані на сис-
темні перетворення у правовідносинах між 
державою та суспільством;

- реформи проводяться з метою лікві-
дації негативних факторів, що впливають на 
рівень захищеності населення;

- правові реформи, власне, спрямо-
вані на створення дієвого механізму забез-
печення прав та свобод громадян з вико-
ристанням національних та міжнародних 
інституційних та організаційних правових 
ресурсів.
Ми можемо розглядати механізм пра-

вового захисту як функцію безпосередньо 
держави в особі органів державної влади та 
місцевого самоврядування. І одночасно ви-
користовувати передбачені законодавством 
способи захисту, які стають можливими за-
вдяки активній діяльності самих громадян: 

«Кожен, чиї права та свободи було поруше-
но, має право на ефективний засіб юридич-
ного захисту в національному органі, навіть 
якщо таке порушення було вчинене осо-
бами, які здійснювали свої офіційні повно-
важення» [7] та «після використання всіх 
національних засобів юридичного захисту 
звертатися за захистом своїх прав і свобод 
до відповідних міжнародних судових уста-
нов чи до відповідних органів міжнародних 
організацій, членом або учасником яких є 
Україна. Кожен має право будь-якими не 
забороненими законом засобами захищати 
свої права і свободи від порушень і проти-
правних посягань» [1, с. 55].
Аналіз наукових праць та чинного зако-

нодавства дав можливість вивести систему 
заходів, які становлять захист прав та сво-
бод:

- попередження порушень прав гро-
мадян;

-  контроль та нагляд за їх дотриман-
ням;

- відновлення оскаржуваних чи пору-
шених прав;

- накладання юридичної відповідаль-
ності на правопорушників;

- ліквідація негативних наслідків по-
рушень прав громадян.
Варто відмітити, що не всі вчені розді-

ляють таку сукупність заходів: деякі запере-
чують проти накладання юридичної відпо-
відальності в межах процедури захисту, інші 
не відносять ліквідацію негативних наслід-
ків тощо. 
На нашу думку, якщо виходити із пере-

ліку суб’єктів, що мають право реалізувати 
ці заходи, а саме органи влади, громадські 
утворення та самі громадяни, то їх «комп-
лексність» не викликає заперечень у контек-
сті їх організаційних та правових можливос-
тей приймати відповідні рішення та здій-
снювати процесуальні дії. Тим більше буде 
ефективність механізму правового захисту, 
чим активнішою буде взаємодія суб’єктів. 
Ми можемо вести мову як про взаємодію 
спільну, для досягнення єдиної мети; так і 
про взаємодію у контексті «стримувань та 
противаг» між суб’єктами. 
На жаль, досить часто політики викорис-

товують популістські кроки, декларуючи ті 



9

Áåäü Â.Â., Ïàéäà Î.Ì., Ëàâðåíòüºâ Þ.Ã. - Åôåêòèâí³ñòü ìåõàí³çìó ïðàâîâîãî...

чи інші матеріальні та нематеріальні бла-
га (права і свободи) для своїх виборців, не 
реалізуючи їх у подальшому. Протидією у 
таких протизаконних діях є діяльність гро-
мадських організацій як у політичному, так і 
в інших сферах життєдіяльності суспільства. 
Тим більше їх діяльність активізується при 
реформаційних процесах у державі, адже 
громадські організації сприяють захисту 
конституційних прав та свобод громадян. 
І власне самі громадяни при порушенні їх 
прав та свобод мають можливість звернення 
до визначених законодавством інституцій за 
захистом.
Проблема порушення прав та свобод 

у межах провладних рішень може виника-
ти не тільки на національному рівні, а й у 
формі міжнародної пропаганди, яку ми спо-
стерігаємо у діях Російської Федерації від-
носно України. Країна-окупант маніпулює 
категорією «захисту прав людини», тим са-
мим змушуючи Україну шукати шляхи для 
зменшення подібних проявів, що часто є 
складним як у процесуальному, так і в ор-
ганізаційному сенсі. Але якщо ми говоримо 
про відповідальність країни-агресора за по-
рушення територіальної цілісності та неза-
лежності суверенної держави, то поряд пе-
редбачаємо відповідальність правової дер-
жави за захист прав і свобод її громадян.
У контексті ефективності механізму пра-

вового захисту конституційних прав і свобод 
кожної людини і громадянина наша держа-
ва постала перед викликами такого захисту 
окремих категорій громадян, які виникли 
у зв’язку з анексією АР Крим та окупацією 
Донбасу Російською Федерацією. Такі події 
слугували підставою прийняття низки нор-
мативно-правових актів по забезпеченню 
прав і свобод внутрішньо переміщених осіб; 
громадян України, що залишились прожива-
ти на ТОТ та інших категорій, що постраж-
дали внаслідок військових подій 2014 року, 
що продовжуються і досі. Зокрема, такими 
актами є закони України «Про забезпечення 
прав і свобод громадян та правовий режим 
на тимчасово окупованій території України» 
[8], «Про внутрішньо переміщених осіб» [9], 
«Про особливості державної політики із за-
безпечення державного суверенітету Укра-
їни на тимчасово окупованих територіях у 

Донецькій та Луганській областях» [10] та 
інші. Захист громадян України за будь-яких 
обставин є завданням України. І навіть тут 
ми не можемо відходити від конституційно-
го принципу, що «забезпечення прав і сво-
бод людини є головним обов’язком держа-
ви» [1, с. 3 ]. 
Варто відзначити, що проводити будь-

які реформи в умовах війни надто складно. 
У статті Романа Сона та Аріяни Гіць «Захід 
повинен діяти реалістично щодо України» 
автори зазначають, що необхідно виважено 
підходити до реформ з метою уникнення 
нестабільності та послаблення національної 
єдності. Ми погоджуємось із тим, що «Украї-
на повинна бути новатором. А не копіювати 
не завжди найкращі західні практики» [11]. 
Тим більше при європеїзації реформ варто 
враховувати особливості правової системи, 
менталітету, фінансових та людських ресур-
сів, що можуть стати визначальними чинни-
ками у їх результативності. Але ми не згодні, 
що «ресурсозатратні реформи слід відклас-
ти». Адже це і є основною метою Росії - зу-
пинити Україну в правовому розвитку, за-
морозити її зовнішні контакти. 
По факту останніх подій важко перед-

бачити, яким чином ті чи інші процеси 
створять загрозу правам та свободам та як 
впливатимуть на механізм їх захисту. Вод-
ночас, «вони не можуть бути скасовані, а при 
прийнятті нових законів або внесенні змін 
до чинних законів звуження змісту та об-
сягу дійсних прав і свобод не допускається» 
[1, ст. 22]. Отже, законодавець у зазначеній 
статті Конституції закладає гарантії захисту 
прав та свобод громадян при зміні правових 
положень в умовах політико-правових пере-
творень.
Верховна Рада України зробила за-

яву «про відступ України від окремих 
зобов’язань, визначених Міжнародним 
пактом про громадянські і політичні права 
та Конвенцією про захист прав людини і 
основоположних свобод» [12]. Такий виму-
шений крок здійснений Україною в межах 
нормативно закріпленого права на «відступ 
від договірних зобов’язань за надзвичай-
них обставин, у тому числі війни чи іншої 
суспільної небезпеки, що загрожує життю 
нації» [7], тому такий крок, на нашу думку, 
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є абсолютно виправданим як з огляду фак-
тичні, так і на нормативні підстави, і буде 
законним «до моменту виведення всіх не-
законних збройних формувань, керованих, 
контрольованих і фінансованих Російською 
Федерацією, російських окупаційних військ, 
їх військової техніки з території України, 
відновлення повного контролю України за 
державним кордоном України, відновлення 
конституційного ладу та порядку на окупо-
ваній території України», про що зазначено 
у самій заяві. 
Отже, «високе прагнення до загального 

благоденства», проголошене у Загальній де-
кларації прав людини як «завдання, до ви-
конання якого повинні прагнути всі наро-
ди і всі держави з тим, щоб кожна людина і 
кожний орган суспільства прагнули шляхом 
освіти сприяти поважанню цих прав і сво-
бод і забезпеченню, шляхом національних і 
міжнародних прогресивних заходів, загаль-
ного і ефективного визнання і здійснення їх 
як серед народів держав-членів Організа-
ції, так і серед народів територій, що пере-
бувають під їх юрисдикцією» [13], на жаль, 
не є безумовним прагненням для всіх, кому 
адресовано. 
Україна веде боротьбу як на внутріш-

ньому, так і на зовнішньому фронті реформ. 
«Реалії XXI століття несуть конкретні ри-
зики в контексті реалізації конституційних 
цінностей, особливо для країни у період сис-
темної нестабільності». Саме у такі моменти 
конституційні цінності мають стати дієвим 
інструментом захисту прав людини. Без-
заперечно, важливою практикою є напра-
цьовані міжнародні стандарти та тенденції 
розвитку у сфері захисту прав людини, але 
«самі громадяни покладають на власні наці-
ональні правові норми та гарантії, які від-
творюють особливості національної право-
вої системи в більш широкому аспекті» [14].

Висновки
З наукової точки в контексті новизни 

результатів досліджуваної проблеми нами 
встановили пряму залежність політико-пра-
вових реформ на досягнення ефективності 
механізму захисту конституційних прав та 
свобод громадян як через нормативні під-
стави, внутрішньо-реформаційні процеси, 

вплив європейського курсу нашої держа-
ви та окупаційні дії Росії. Теоретико-при-
кладний характер дослідження призводить 
до наступних пропозицій, що сприятимуть 
досягненню поставленої мети. Оскільки 
реформи охоплюють практично всі сфери 
життєдіяльності суспільства, з метою реа-
лізації прав та свобод як громадянського, 
так і соціального, політичного, культурно-
го характеру та досягнення ефективності 
механізму правового захисту конституцій-
них прав і свобод людини і громадянина 
в умовах політико-правових реформ, необ-
хідно забезпечити: узгодження державної 
політики та законодавства з міжнародни-
ми стандартами захисту прав та свобод; 
імплементацію міжнародного права у сфе-
рі захисту прав людини при проведенні 
політико-правових реформ з урахуванням 
ментальних та етнографічних особливос-
тей; системність прийняття нормативних 
актів у сфері захисту прав та свобод людини 
і громадянина; уникнення правових колі-
зій між новим законодавством, пов’язаним 
із проведенням реформ, та чинним; уник-
нення прогалин при декларуванні рефор-
ми, але відсутності правового механізму її 
реалізації в контексті виникаючих прав та 
свобод громадян; дотримання принципу 
«реальності» при прийнятті нормативних 
актів, тобто відповідності реальному стану 
суспільних відносин з можливістю їх реалі-
зації; використання організаційних можли-
востей вчасного прийняття рішень у сфері 
захисту прав та свобод громадян, а не ви-
явлення правової реакції постфактум, що 
викликатиме прояви правового нігілізму та 
свідчитиме про неефективність правового 
механізму; збалансованості повноважень 
між суб’єктами, що є гарантією дієвості по-
літико-правових реформ. 
Тобто можемо констатувати пряму за-

лежність між захистом прав та свобод гро-
мадян та правовими реформами, адже саме 
останні є одним із найефективніших спосо-
бів встановлення принципу верховенства 
права, законності та правопорядку, що є 
запорукою ефективності механізму право-
вого захисту. Реалізація якісних правових 
реформ у кінцевому результаті має забезпе-
чити основоположні ідеї соціальної цінності 
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людини, її прав та свобод. Перспективи до-
сліджень у поданому напрямку є достатньо 
широкими, адже є потреба у використанні 
наукового підходу, правових положень та 
прикладних аспектів, необхідних для по-
дальшого вдосконалення ефективності меха-
нізму правового захисту в контексті динаміч-
ності реформаційних процесів з метою забез-
печення найвищої загальнолюдської та сус-
пільної цінності — прав та свобод громадян.
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EFFICIENCY OF THE MECHANISM 
OF LEGAL PROTECTION OF 

CONSTITUTIONAL RIGHTS AND 
FREEDOMS OF HUMAN AND CITIZEN

Political and legal reforms in the world 
need appropriate democratic transformations 
in the mechanism of protection of the 
rights and freedoms of citizens. Therefore, 
the purpose of the article is to identify 
problematic aspects and ways to overcome 
them on the way to ensuring the effectiveness 
of the mechanism of legal protection of 
constitutional rights and freedoms of man 
and citizen in the context of political and 
legal reforms.

To achieve this goal we used philosophical, 
general scientifi c and special scientifi c methods 
of cognition of legal phenomena, namely: sys-
temic and hermeneutic approaches, dialectical, 
formal-logical, statistical, comparative-legal 
methods.

As a result of the research, we worked 
out the conceptual and categorical apparatus 
of the «protection mechanism» based on 
the regulatory framework; analyzed the 
main problems arising in the mechanism of 
protection of rights and freedoms of citizens; 
gave a description of the subject composition 
of the mechanism of legal protection; gave 
a description of the main political and legal 
reforms; identifi ed the risks associated with 
reforms and the specifi cs of legal protection of 
citizens affected by armed confl ict.

Thus, as a result of our research we found a 
direct dependence of political and legal reforms 
that affect the effectiveness of the mechanism 
of protection of constitutional rights and 
freedoms of citizens, which allowed us to draw 
the following conclusions: there is a need to 
ensure consistency of state policy and legislation 
with international standards; it is necessary to 
implement the implementation of international 
law in the fi eld of human rights protection in the 
implementation of political and legal reforms 
taking into account mental and ethnographic 
features; ensuring the systematic adoption of 
regulations in the fi eld of protection of rights 
and freedoms will contribute to the effectiveness 
of the mechanism; when carrying out reforms, 
it is necessary to control the avoidance of legal 
confl icts between the new legislation related 
to the implementation of reforms and the 
current one, as well as the avoidance of gaps 
in the law; compliance of regulations with the 
real situation public relations and the balance 
of powers between the parties is a guarantee of 
the effectiveness of political and legal reforms.

Keywords: rights and freedoms, mechanism 
of legal protection, political and legal reforms, 
state power, civil society.



14Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

ÀÄÂÎÊÀÒÓÐÀ: 
²ÑÒÎÐ²ß ÑÒÀÍÎÂËÅÍÍß

Адвокатура у суспільстві сприяє профі-
лактиці порушень прав та законних інтересів 
суб’єктів, будучи однією із правових механізмів, 
якій належить провідна роль у забезпеченні 
прав людини. У ст. 10 Загальної декларації 
прав людини (прийнята Генеральною Асамб-
леєю ООН 10 грудня 1948 року) [1] гаранту-
ється право кожної особи на те, щоб у разі 
пред’явлення обвинувачення його проваджен-
ня було розглянуто гласно та з дотриманням 
усіх вимог справедливості незалежним та не-
упередженим судом.
Сенсом та метою існування адвокатури 

як інституту професійного захисту та пред-
ставництва є надання юридичної допомоги 
всім, хто такої потребує. Адвокати, як зазна-
чав дореволюційний історик права Д.Н. Боро-
дін, – це фахівці, правознавці, які захищають 
на суді права індивідуальних осіб в ім’я та на 
користь суспільного блага [2, с. 70].
Рівень розвитку адвокатури виступає ін-

дикатором стану демократії у суспільстві, 
одна із ознак захищеності прав людини. Еко-
номічна та процесуальна свобода кожного 
адвоката – це не лише основа «сильної» адво-
катури, а й успішного захисту прав і свобод 
людини та громадянина. Розвиток в Україні 
соціально-економічних і політичних відносин 
супроводжується використанням історичного 
досвіду проведення адвокатської діяльності по-
передніми поколіннями. Вивчення та аналіз 
становлення адвокатури надасть змогу порів-
няти нині «чинну» діяльність адвокатів та 
виявити її недоліки, що сприятиме подальшо-
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му розвитку надання кваліфікованої допомоги 
щодо захисту прав і свобод людини та грома-
дянина.
Ключові слова: адвокат, захисник, адво-

катська діяльність, громадянин, права.

Постановка проблеми
Однією з характеристик державних та 

правових інститутів є їхня динамічність. 
При досить тривалому існуванні в історії 
будь-якого інституту можна назвати пев-
ні періоди його розвитку, отже, і розроби-
ти його періодизацію. Історія становлення 
адвокатури досить цікава тим, що багато 
інститутів дореволюційної адвокатури збе-
реглися на наступних етапах правового 
реформування у радянський та пострадян-
ський періоди. Особливо складними були 
переломні етапи її становлення у межах но-
вих зароджуваних соціально-економічних 
та політичних відносин.
Сьогодні саме адвокат став ключовою 

фігурою судової системи, оскільки саме він 
має найбільшу довіру громадської думки. 
Інтерес до проблеми становлення адвокату-
ри багаторазово зріс у зв’язку з переходом 
України до побудови демократичної право-
вої держави. Адвокатська діяльність є запо-
рукою в дотриманні та зміцненні законнос-
ті, яка зумовлюється вивченням історично-
го досвіду становлення та проведення такої 
діяльності з метою вдосконалення сучасного 
інституту адвокатури. 
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Стан дослідження проблеми
Історичним дослідженням становлен-

ня та розвитку адвокатури займалась низка 
вчених різних періодів її існування. Серед 
таких вчених є Е.В. Васьковський, М.Д. Чу-
батий, М.М. Михеєнко, В.П. Шибіко, 
С.Ф. Сафулько, І.Ю. Гловацький Т.В. Вар-
фоломєєва, Д.П. Фіолевський, О.Д. Свя-
тоцький, В.В. Медведчук та інші. Ці вчені 
досліджували розвиток адвокатури у мину-
лі періоди її життєдіяльності, враховуючи 
деякі зміни у національному законодавстві 
України, виникає необхідність додаткового 
дослідження становлення та розвитку адво-
катської діяльності.

Мета дослідження полягає у досліджен-
ні та аналізі історичного досвіду становлен-
ня та розвитку інституту адвокатури. 

Наукова новизна дослідження
Адвокатура –   інститут громадянського 

суспільства. Вона є професійною спільно-
тою адвокатів і як інститут громадянсько-
го суспільства не входить до системи орга-
нів державної влади та органів місцевого 
самоврядування. Адвокатура виконує пра-
воохоронну та правозахисну роль, вона 
може оцінювати діяльність органів слід-
ства, прокуратури, суду з точки зору за-
конності, обґрунтованості, справедливос-
ті, гуманності. На теперішній час в Україні 
проводиться реформування правоохорон-
ної, судової системи, крім того, вносять-
ся зміни у чинне законодавство України, 
що обумовлює й удосконалення інституту 
адвокатури з урахуванням попереднього 
історичного досвіду його становлення та 
розвитку.

Виклад основного матеріалу
На цьому етапі розвитку правової дер-

жави в Україні одним із найважливіших пи-
тань є вдосконалення інституту адвокатури.
Слово «адвокатура» походить від ла-

тинського кореня «advokare», «advokatus» 
(«закликати», «запрошений»). На перших 
ступенях юридичного розвитку людсько-
го суспільства адвокатура і близько не була 
схожою на сучасну адвокатуру, існуючу у 
європейських народів.

Адвокатура – це соціальний інститут, 
який виник не відразу, а спочатку виник у 
вигляді незначної структури суспільства, 
яка при певних умовах сформувалася і до-
сягла розквіту [3, c. 12]. 
Згідно з ч. 1 ст. 2 Закону України «Про 

адвокатуру та адвокатську діяльність» адво-
катура України - недержавний самовряд-
ний інститут, що забезпечує здійснення за-
хисту, представництва та надання інших 
видів правової допомоги на професійній 
основі, а також самостійно вирішує питання 
організації і діяльності адвокатури в поряд-
ку, встановленому цим Законом [4].
Вважається, що адвокатура –   органі-

зація, що включає на добровільній основі 
об’єднання громадян (професіоналів у галу-
зі права), завдання якої – оберігати в уста-
новленому законом порядку права грома-
дян на досудовому слідстві, дізнанні, у суді 
у кримінальних провадженнях, крім того, 
здійснювати представництво інтересів по-
зивачів та відповідачів у цивільних справах. 
Таке розуміння інституту адвокатури було 
не завжди. 
А.Г. Кучерена вважає, що адвокатура 

в різні роки існувала в усі часи і в усіх на-
родів [7, с. 16]. Натомість, Є.В. Васьковсь-
кий зазначає, що проходили тисячоліття, 
розросталися сильні цивілізації із зачатків 
патріархального побуту; видавалися зако-
ни, влаштовувалися суди, писалися книги 
про правознавство та управління держа-
вою, але не засновувалися адвокати [8, с. 
9]. І.С. Яртих вказує на те, що адвокатура 
в сучасному розумінні цього явища вини-
кла як публічно-державний інститут у ста-
родавньому Римі в період розквіту першої 
Римської республіки, верховенство прав і 
закону. Адвокатура стала тим інститутом, 
без якого, на думку суспільства і держави, 
неможливе здійснення справедливого судо-
чинства [9, с. 315].
Становлення інституту адвокатури 

прослідковується ще в античних країнах 
Середземномор’я таких, як Греція та 
Рим. Так, у Греції, хоча офіційного статусу 
адвокатів не існувало, утворився особливий 
клас осіб, які присвятили себе складанню 
промов для виголошення їх позивачами у 
суді.



16Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Демократичний устрій античної Греції 
створював сприятливі умови для виникнен-
ня адвокатури. Вважалося честю для кожно-
го вільного громадянина полісу вміти себе 
захищати в суді.
У Греції не було ні державного обвину-

вачення, ні державного слідства. Антична 
держава брала на себе обов’язок арбітра у 
спірних питаннях, залишивши ініціативу 
обвинувачення у приватних руках; самі сто-
рони мали збирати докази й аналізувати їх 
у своїх промовах. Афінське судочинство ви-
магало, щоб сторони особисто виступали в 
суді на свій захист. З цих причин виникла 
потреба в логографах — людях, які допо-
магали складати тексти промов. Згодом суд 
дозволив, щоб поряд із стороною ще й ви-
ступав інший громадянин.
Низка вчених, аналізуючи історичний 

огляд, прослідковує становлення та розви-
ток адвокатури в Україні з ІХ-ХІІІ ст. – за 
часів Київської Русі - ця захисна діяльність у 
судах носила громадський (товариський) ха-
рактер, така «юридична» допомога не була 
професійною. Роль захисників у суді викону-
вали рідні та друзі сторін, «послухи» (свідки 
обвинуваченого), «видоки» (свідки вчине-
ного стороною або спірного факту). Таким 
чином, уже за найдавніших часів у кримі-
нальному та цивільному процесі підсудний 
або тяжущі самі захищали свої інтереси. 
Одночасно «на їх захист» могли виступати 
одноплемінники, односельці, сусіди та інші 
особи. Діяльність подібного роду захисни-
ків у кримінальному процесі та у цивільних 
справах не регламентувалася. Повіреним у 
таких справах у судах міг бути будь-хто, за 
винятком осіб, яким це прямо заборонялося 
(малолітні, священнослужителі, чиновники 
в місцях їх служби, зганьблені судом тощо).
Інші вчені вважають, що адвокатура за-

родилась за часів польсько-литовської доби 
(XIV-XVI ст.), де вже адвокатську діяльність 
розглядали як професійне надання юридич-
ної допомоги. У цей період звичаєве право 
витісняється писаним законом у містах та за-
гальнодержавних судах, де запроваджується 
магдебурзьке (німецьке міське) право (XV 
ст.). Справа судового захисту у міських та за-
гальнодержавних судах цього часу набуває 
професійного характеру. За часів польсько-

литовської доби на перший план як захис-
ник виступає прокуратор [10, с. 10]. Широко 
поширена думка, що вітчизняна адвокатура 
зародилася у листопаді 1864 року одночасно 
з правовою реформою в Російській імперії. 
Сучасна територія України протягом 

майже всього свого історичного розвитку 
була розділена між різними державами, що 
відобразилося на формуванні політичних 
систем, структур влади та громадського 
життя на цих територіях. Це повною мірою 
стосується також історії створення і розвит-
ку інституту української адвокатури, яка 
діяла в різні історичні періоди у Великому 
князівстві Литовському, Польщі, царській 
Росії, Австроугорській імперії та в СРСР [5].
У сучасному інтрепіюванні поняття «ад-

вокатської діяльності» прийнято розуміти 
як надання професійної, кваліфікованої, 
юридичної допомоги, то доцільно досліджу-
вати період становлення та розвиток інсти-
туту адвокатури в Україні саме тоді, коли її 
розглядали саме як професійну та яка мала 
своє нормативно-правове закріплення.
Т.Л. Геведзе розподіляє на чотири пері-

оди становлення та розвитку інститут адво-
катури в Україні:

1) розвиток інституту адвокатури в пері-
од польсько-литовської доби (XIV-XVI ст.); 

2) розвиток інституту адвокатури після 
судової реформи 1864 року;

3) радянський період розвитку інституту 
адвокатури (1917-1991 рр.);

4) інститут адвокатури в незалежній 
Україні [6].
За часів польсько-литовської доби мали 

чинність такі нормативно – правові акти: 
Статути Великого Князівства Литовського 
(у всіх його редакціях 1529, 1566 та 1588 ро-
ків), які діяли на українських землях до 1840 
року (на території Київської, Подільської та 
Волинської губерній) та 1843 року (на Ліво-
бережній Україні).
Професійна адвокатура в Україні сфор-

мувалася в період польсько-литовської 
доби. Особливу роль у цьому плані 
відіграли Литовські статути і Магдебурзь-
ке право. Згідно з цими документами, за-
хисником могла бути людина, яка до-
бре обізнана з писаним правом, — тобто 
професійний юрист. Отже, звідси можна 
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вважати і час народження професійної ад-
вокатури, хоча момент її організаційного 
оформлення ще був віддалений у часі. 
У Першому Статуті Великого князівства 

Литовського (1529 р.) застосовуються 
терміни «заступники» та «прокуратори». 
Про заступників, зокрема, йдеться в арт. 8 
(про заміну в процесі однієї особи іншою), 
тоді як арт. 9 (про прокуратора) Розділу 6 
(про суддів) застосовується відповідно інший 
термін. Що стосується розмежування зазна-
чених термінів, то заслуговує на увагу думка 
М.Р. Аракеляна, який вказує на відсутність 
чітких меж між «заступником» (арт. 8) та 
«прокуратором» (арт. 9). Тільки при ретель-
ному аналізі вказаних артикулів та судових 
справ можна побачити цей кордон: послуга-
ми першого користувалися родичі, хворі та 
немічні люди, послугами іншого – заможні 
шляхтичі. Така нечіткість у регламентації 
правового статусу прокуратора не визначає 
його відповідальності за програну справу. 
Однак ця відповідальність простежується 
у забороні бути прокуратором особі, яка не 
має осілості, тобто земельних володінь у Ве-
ликому князівстві Литовському, і з якої у разі 
програшу справи нічого стягнути [11, с. 105]. 
Отже, ця норма дає підстави говорити про 
прокуратора як спеціаліста, для якого за-
ступництво стало професією та послуги яко-
го стали платними, тобто мова йде фактично 
про адвоката у сучасному його розумінні.
У Другому Статуті Великого князівства 

Литовського (1566 року) судовому пред-
ставництву присвячені артикули 31–37 Роз-
ділу 4 (Про суддів та суди), де вже досить 
чітко розмежовані статуси заступника як 
уповноваженої особи відповідача в суді, так 
і прокуратора (професійного представника 
особи). Так, у арт. 32 Розділу 4 Статуту 1566 
року зазначається, що якби хтось за позова-
ми або не міг на суді бути як через хворобу, 
так і через деякі причини та потреби сво-
їми; тоді прокуратора чи уповноваженого 
свого може замість себе у справі мати [12, 
с. 256-316].
Третій Статут Великого князівства Ли-

товського (1588 року) найбільш детально 
встановлює порядок судового захисту. У 
арт. 56 йшлося про необхідність отримання 
письмового доручення на ведення справи 

прокуратором, яким визначало межі його 
повноважень, крім особистої присутності 
сторони (арт. 57). Артикул 58 передбачав 
низку вимог, яким повинен відповідати 
прокуратор. Арт. 57 закріплював норму про 
обов’язкове призначення прокуратора неза-
можним та сиротам [13].
Другий період становлення та розвитку 

інституту адвокатури - 20 листопада 1864 - 
24 листопада 1917 роки - дореволюційний 
період історії адвокатури на українських 
землях. 20 листопада 1864 року відбулося 
підписання імператором Олександром II 
Судових статутів (Установи судових уста-
новлень, Статуту цивільного судочинства, 
Статуту кримінального судочинства, Ста-
туту про покарання, що накладаються ми-
ровими суддями). В Установі судових уста-
новлень 1864 року містилися норми, що 
регламентують устрій інституту присяжних 
повірених, а також їх корпоративну органі-
зацію. У процесуальних кодексах - Статуті 
цивільного судочинства 1864 року та Статуті 
кримінального судочинства 1864 року - були 
закріплені норми, що регулюють діяльність 
адвокатів у цивільному та кримінальному 
процесі. 
Слід зауважити, що термін «адвокат» не 

використовувався укладачами у Судових 
Статутах 1864 року. Замість нього вживало-
ся поняття «присяжний повірений» (пізніше 
до нього додалося «приватний повірений»). 
І присяжний повірений, і приватний пові-
рений — це неофіційна назва адвокатів, яка 
використовувалася і в науковій літературі, і 
в публіцистиці та серед населення.
Адвокати (присяжні повірені) здійсню-

вали свою діяльність у трьох основних цен-
трах (Санкт-Петербург, Москва та Харків). 
Здебільшого вони практикували самостій-
но, не входячи до складу юридичних кон-
сультацій.
Основні вимоги до адвокатів були наступ-

ні: 1) вища юридична освіта; 2) п’ятирічний 
термін стажування; 3) практика в одному із 
трьох центрів. Професійну діяльність адво-
катів регулювали Судові Статути. Інститут 
присяжних повірених характеризувався та-
кими ознаками: корпоративність, рівність, 
самоврядування, виражене в порадах та 
зборах присяжних повірених.
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Судова реформа 1864 року затвердила 
нові засади: самостійність судової системи, 
тобто суд відокремився від законодавчої та 
виконавчої влади, гласність та змагальність 
судового процесу, якому сторона захисту 
та обвинувачення отримала рівні права та 
можливості, залучення до правосуддя пред-
ставників народу, попереднє слідство було 
відокремлено від прокуратури.
Дуже важливою зміною стало встанов-

лення суду присяжних та заснування про-
фесійної адвокатури. Замість колишніх не-
письменних, неосвічених хотадаїв прийшли 
добре освічені, сумлінні та прогресивно на-
лаштовані адвокати.

24 листопада 1917 - 26 травня 1922 роки 
характеризуються хронодискретною па-
узою історії вітчизняної адвокатури. Цей 
період починається з моменту скасування 
дореволюційної адвокатури та триває до 
створення радянської адвокатури. 26 трав-
ня 1922 року постановою ВЦВК було за-
тверджено Положення про адвокатуру, але 
оскільки воно лише в загальних рисах гово-
рило про новостворені колегії захисників, 
то Наркомюстом 5 липня 1922 року при-
ймає Положення «Про колегію захисників», 
відповідно до яких ці колегії утворювалися 
в кожній губернії при губернських судах, а 
нагляд за їх діяльністю покладався на суд, 
виконком та прокуратуру, куди без зволі-
кання мали надсилатися стенограми всіх за-
сідань колегій.

29 жовтня 1924 р. Постановою ЦВК 
СРСР були затверджені Основи судо-
устрою СРСР і союзних республік, де за-
значалось, що для надання юридичної до-
помоги населенню засновуються колегії 
правозаступників. Так, у 1926 році Харків-
ська губернська колегія захисників звер-
нулася з пропозицією до РНК про те, щоб 
назву «колегія захисників» змінити на «ад-
вокатура». 16 серпня 1939 року РНК СРСР 
затвердила Положення про адвокатуру 
СРСР. Ним були визначені завдання адво-
катури, керівництво її діяльністю, струк-
тура та порядок прийому та виключення 
з колегії адвокатів, дисциплінарна відпо-
відальність. Положення вперше закріпи-
ло принцип, відповідно до якого адвокат-
ською діялльністю мали право займатись 

лише особи, які мають юридичну освіту 
або не менше трьох років досвіду робо-
ти в якості судді, прокурора, слідчого або 
юрисконсульта. Адвокатам заборонили по-
єднувати роботу в державних установах з 
роботою в адвокатурі.
У 1941 р. (у перший день війни) 

Президія Верховної Ради СРСР прийня-
ла Указ «Про воєнний стан», судові справи 
передавались для розгляду військовим три-
буналам. Адвокати не могли брати участь у 
таких справах, бо не було передбачена їх фор-
ма участі у воєнний стан. За воєнний період 
штат адвокатів значно скоротився. З березня 
1953 р., із закінченням репресій, права адво-
катів значно розширились, тим самим уряд 
тих часів підвищував законність у державі.-
25 грудня 1958 року були прийняті Основи 
кримінального судочинства Союзу РСР і со-
юзних республік, у яких захисник допускав-
ся до участі у справі після закінчення попе-
реднього слідства. Крім того, захисник мав 
право на зустріч з особою, яку він захищає, 
віч-на-віч.

20 квітня 1978 р. було прийнято Консти-
туцію УРСР, у якій передбачалося, що для 
надання юридичної допомоги громадянам 
і організаціям діють колегії адвокатів. Це, 
вочевидь, потребувало створення нового за-
конодавства про адвокатуру, а тому наступні 
два роки точилися дискусії з приводу розши-
рення професійних прав і обов’язків адвока-
та, гарантій його діяльності, дисциплінарної 
відповідальності.
Важливим етапом розвитку радянської 

адвокатури стало прийняття першого і 
єдиного в СРСР Закону «Про адвокатуру в 
СРСР» 30 листопада 1979 р., який визначав 
організацію і порядок діяльності адвокату-
ри в СРСР.
Положення про адвокатуру УРСР, за-

тверджене Верховною Радою України 1 жов-
тня 1980 року, регламентувало діяльність 
колегій адвокатів республіки та розширило 
види юридичної допомоги, що надавали-
ся громадянам. Колегії адвокатів в Україні 
формувалися за територіальним принци-
пом. Створювалися обласні і Київська міська 
колегія адвокатів.
З 1991 року відповідно до Закону Укра-

їни «Про підприємництво» допускалося 
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здійснення юридичної практики за ліцен-
зією, яка видавалася Міністерством юсти-
ції особам, котрі мають юридичну освіту. 
Згідно з чинним законодавством в Україні в 
цей час до участі в ролі захисників допуска-
лися близькі родичі, законні представники, 
а також інші особи.
Наступним етапом у сучасній історії 

української адвокатури стало прийняття 19 
грудня 1992 року Верховною Радою Украї-
ни Закону «Про адвокатуру». Новий закон 
відводив адвокатурі чільне місце, маючи на 
меті встановити престиж цієї професії, її іс-
торичні традиції, піднести роль у суспільстві 
як одного з гарантів забезпечення конститу-
ційних прав і свобод громадян.

5 липня 2012 року Верховна Рада Украї-
ни прийняла Закон України «Про адвокату-
ру та адвокатську діяльність», який має чин-
ність по теперішній час. Цей Закон України 
був створений на підставі дослідження та 
аналізу історичного досвіду ставлення та 
розвитку інституту адвокатури у різні пері-
оди, з урахуванням міжнародних норм та 
реформування органів виконавчої та судо-
вої влади. Закон України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність» містить відносно 
детальні положення, що стосуються прин-
ципів організації адвокатури та гарантій її 
незалежності, та структурних підрозділів 
адвокатських спільнот.

Висновки
Історія адвокатури України, безпере-

чно, знайшла своє відображення в новому 
Законі «Про адвокатуру та адвокатську ді-
яльність». Адвокатура є тим правовим ін-
ститутом, який покликаний на професійній 
основі забезпечувати захист прав, свобод 
та інтересів фізичних та юридичних осіб. 
Забезпечення права на захист та приве-
дення процесуальних норм, що регулюють 
це забезпечення, у відповідність до прин-
ципів міжнародного права, закріплених у 
Конституції України, а також кращими іс-
торичними традиціями вітчизняної адво-
катури, є одним із пріоритетних завдань 
юридичної спільноти.
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ADVOCACY: THE HISTORY 
OF FORMATION

Advocacy in society contributes to the pre-
vention of violations of the rights and legiti-
mate interests of subjects, as one of the legal 
mechanisms, which has a leading role in en-
suring human rights. In Art. 10 of the Uni-
versal Declaration of Human Rights (adopted 
by the UN General Assembly on December 10, 
1948) [1] guarantees the right of every person 
to have his or her proceedings heard openly 

and in compliance with all requirements of 
justice by an independent and impartial tri-
bunal.

The meaning and purpose of the bar as 
an institution of professional protection and 
representation is to provide legal assistance to 
all who need it. Lawyers, as noted by the pre-
revolutionary historian of law DN Borodin 
are specialists, jurists who defend in court the 
rights of individuals in the name and for the 
benefi t of the public good [2, p. 70].

The level of development of the bar is an 
indicator of the state of democracy in society, 
one of the signs of human rights protection. 
The economic and procedural freedom of every 
lawyer is not only the basis of a «strong» bar, 
but also the successful protection of human and 
civil rights and freedoms. The development 
of socio-economic and political relations in 
Ukraine is accompanied by the use of historical 
experience of advocacy by previous generations. 
The study and analysis of the formation of the 
legal profession will make it possible to compare 
the current «current» activities of lawyers and 
identify its shortcomings, which will further 
develop the provision of qualifi ed assistance to 
protect human and civil rights and freedoms.

Keywords: lawyer, defender, advocacy, citizen, 
rights.
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÈ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÎ¯ 
ÑÊÀÐÃÈ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Наукова стаття присвячена дослідженню 
правової природи конституційної скарги як 
форми звернення до органу конституційної 
юрисдикції. Визначено поняття конститу-
ційної скарги в найбільш загальному вигляді. 
Проаналізовано форми конституційної скар-
ги та їх особливості. Окреслено перспективи 
розвитку конституційної скарги в Україні. Зо-
крема, можливість переходу до моделі повної 
конституційної скарги, розширення предмету 
оскарження, удосконалення механізму вико-
нання рішень, прийнятих Конституційним 
Судом України та відшкодування шкоди у разі 
її заподіяння неконституційним законом. Ви-
світлено проблему доцільності запроваджен-
ня можливості звернення з конституційною 
скаргою для юридичних осіб публічного права.
Ключові слова: конституційна скарга, 

форма конституційної скарги,права і свободи 
людини і громадянина, Конституційний Суд 
України. 
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Проблематика інституту конституційної 
скарги в Україні була актуальною серед ві-
тчизняних науковців ще до її впроваджен-
ня. Так, конституційна скарга була предме-
том досліджень Айріян К.Б., Гультая М.М., 
Колодія А.М., Литвинова О.М., Остапен-
ка В.В., Петришина О.В., Чорнолуцько-
го Р.В. тощо. Зарубіжний досвід впрова-
дження конституційної скарги досліджував-
ся Беззубом І.І., Владиченком С.Д., Лема-
ком В.В., П’єцко Ю.Є. Окремим питанням 
реалізації права особи на конституційну 
скаргу Городовенко В.В., Запорожець В.І., 
Єзеров А.А., Савчин М.В., Селіванов А.О., 
Терлецький Д.С., Шаповал В.М. тощо.
Разом з тим, з огляду на динамічний роз-

виток процесів впровадження конституцій-
ної скарги в Україні та існування багатьох 
практичних аспектів її реалізації, потребує 
подальшого комплексного дослідження 
питання вимог до подання конституційної 
скарги, її прийнятності, визначення тенден-
цій подальшого розвитку цього правового 
інституту та пропозицій щодо його оптимі-
зації.

Об’єкт дослідження- суспільні відно-
сини у сфері захисту прав і свобод людини 
шляхом конституційного правосуддя.

Предметом дослідження є конституцій-
на скарга як засіб гарантії прав і свобод лю-
дини і громадянина.

Актуальність теми
Конституційна скарга є відносно моло-

дим інститутом у правовій системі України, 
проте її розвиток як елемента правозахис-
ного механізму є нині одним із найважливі-
ших питань порядку денного в конституцій-
ному правосудді як України, так і багатьох 
європейських держав. На разі реалізація 
механізму конституційної скарги має певні 
недоліки, а для громадян подання конститу-
ційної скарги є складною процедурою, для 
реалізації якої необхідно дотриматися низ-
ки вимог прийнятності скарги. 
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Метою статті є виділення окремих про-
блем інституту конституційної скарги в 
Україні та запропонування варіантів їх ви-
рішення.

Виклад основного матеріалу
Сучасні соціально-правові умови розви-

тку української державності ознаменували 
початок нового етапу становлення націо-
нального конституціоналізму, покликаного 
забезпечити подальше впровадження кон-
ституційних цінностей та принципів у дер-
жавно-правову практику та утвердженні 
конституційного правопорядку, побудова-
ного на взаємній довірі та відповідальності 
між особою та державою.
Цьому сприяють визнані конститу-

ційно-правові інститути, серед яких зна-
чне місце посідає конституційна скарга як 
апробований багатьма країнами світу ефек-
тивний засіб захисту основоположних прав 
людини та громадянина, зміцнення верхо-
венства права та розбудови демократичної 
держави.
Для української судової системи внесені 

зміни до статті 55 Конституції України, які 
закріпили право кожного звернутися з кон-
ституційною скаргою, відкрили шлях фор-
мування нового конституційно-правового 
світогляду у відносинах вирішення прин-
ципово нових завдань суддів у застосуванні 
міри верховенства права особи в конфліктах 
із законами.
Розглядаючи інститут конституційної 

скарги, сьогодні більшість дослідників наго-
лошують на його значенні як гаранту захис-
ту прав і свобод людини, інституту демокра-
тії, ознаки верховенства принципу правової 
держави, форми громадського контролю та 
активної громадської участі в реалізації пра-
вової політики держави, засобу підвищен-
ня правосвідомості громадян та їх правової 
культури.
Зокрема, прогресивність інституту кон-

ституційної скарги відзначав Голова Кон-
ституційного Суду України Шевчук С.В., 
наголошуючи на тому, «що такий механізм 
дозволяє будь-якому громадянину без посе-
редництва інших посадових осіб, народних 
депутатів звернутися до органу конститу-
ційної юрисдикції зі скаргою щодо некон-

ституційності того чи іншого нормативно-
правового акту» [1].
У найбільш загальному вигляді, зважаю-

чи на різноманіття підходів до впроваджен-
ня конституційної скарги до правового регу-
лювання різних країн, її можна охарактери-
зувати як форму звернення особи до органу 
конституційної юрисдикції з метою захисту 
конституційних прав і свобод, результатом 
якого є вирішення питання щодо відповід-
ності Конституції держави (конституційнос-
ті) певного правового акта. 
Науковці виділяють так звані «повну» 

та «нормативну» різновиди конституційної 
скарги.
Повна конституційна скарга передбачає, 

що за зверненням особи після використан-
ня всіх інших засобів юридичного захисту 
вирішується питання щодо конституцій-
ності нормативного або індивідуального ад-
міністративного акта чи судового рішення, 
який безпосередньо порушує її конституцій-
ні права і свободи [2, с. 11]. Тобто за повною 
конституційною скаргою об’єктом конститу-
ційного контролю може бути і нормативно-
правовий акт, який підлягає застосуванню у 
конкретній справі, і адресований конкретній 
особі остаточний індивідуальний акт [2, с. 11].
Взірцем моделі повної конституційної 

скарги виступає приклад Федеративної Рес-
публіки Німеччини та Австрії, а також Іспа-
нії, у якій запроваджено процедуру amparo.
У результаті звернення із нормативною 

конституційною скаргою на відповідність 
Конституції держави може бути перевіре-
ний лише застосований щодо особи нор-
мативний акт, що спричинило порушення 
її конституційних прав і свобод. Важливо 
підкреслити, що конституційний контроль 
щодо самого правозастосовчого акта при 
цьому не здійснюється. [2, с. 9]
Модель нормативної конституційної 

скарги застосували Україна, Республіка 
Польща, Російська Федерація.
При чому, нормативну модель консти-

туційної скарги можна розділити на модель 
неповної нормативної конституційної скар-
ги – надає можливість оскарження консти-
туційності тільки законів (саме ця модель 
запроваджена в Україні) та модель норма-
тивної конституційної скарги з можливістю 
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оскарження конституційності всіх норма-
тивно-правових актів.
Проте аналіз реалізації механізму кон-

ституційної скарги в Україні свідчить про 
необхідність її подальшої оптимізації. В 
Україні інститут конституційної скарги є 
відносно молодим і тільки починає своє ста-
новлення. Попереду ще шлях його модерні-
зації та еволюційного розвитку конституцій-
ного контролю.
Варто відзначити, що низка науковців 

підтримує запроваджену в Україні модель 
конституційної скарги, наголошуючи на 
тому, що це дозволяє Конституційному Суду 
України реалізовувати функцію контролю, 
при цьому не втручаючись у діяльність судів. 
Щодо цього, зокрема, Гультай М.М. зазна-
чає, що «у випадку запровадження в Україні 
моделі повної конституційної скарги грома-
дянин отримає можливість оскаржувати до 
Конституційного Суду України будь-який 
нормативний акт органу державної влади, 
якщо він, на думку позивача, порушує його 
конституційні права» [3, с. 101].
Це, у свою чергу, зумовить отримання 

Конституційним Судом України більших 
повноважень і можливості впливу на при-
йняття рішень судами загальної юрисдик-
ції, а також можливість впливу на діяльність 
органів державної влади. Конституційний 
Суд України матиме механізм впливу та без-
посереднього контролю прийняття рішень 
органами влади. У цьому випадку можна 
було б говорити про максимальне розши-
рення впливу Суду на реалізацію правової 
політики.
Проте, варто відзначити, що в Україні 

існують перспективи розширення предмета 
конституційної скарги. По-перше, на цьо-
му наголошує все більша кількість експер-
тів-правників. Таку думку, зокрема, підтри-
мують дослідники у сфері права Бесчастний 
В.М. та Запорожець В.І., які, аналізуючи 
особливості впровадження інституту кон-
ституційної скарги в Україні, відзначають, 
що «запроваджена в Україні модель консти-
туційної скарги не дозволяє повною мірою 
розкрити її потенціал як засобу юридичного 
захисту. Науковці наголошують на необхід-
ності запровадження нормативної моделі 
конституційної скарги, відповідно до якої 

може бути оскаржена відповідність Консти-
туції України не тільки законів України, але 
й інших нормативно-правових актів (зокре-
ма, актів Верховної Ради України, Прези-
дента України, Кабінету Міністрів України 
тощо)» [4, с. 18].
По-друге, таку можливість розгля-

дають самі судді Конституційного Суду 
України. Зокрема, Лемак В.В., суддя Кон-
ституційного Суду України, визначав на-
явність певних проблем, які існують на 
етапі подання та розгляду конституційних 
скарг, серед яких він зазначив попере-
дню перевірку скарги в Секретаріаті Суду 
щодо її відповідності вимогам, невизначе-
ність розуміння поняття остаточного судо-
вого рішення, недоліки визначення кола 
суб’єктів права подання конституційної 
скарги [5, с. 52-53]. Лемак В.В. підкрес-
лив, що поки що в Україні запроваджено 
модель часткової нормативної конститу-
ційної скарги, за якої оскарженню можуть 
підлягати лише закони, проте з часом ця 
модель може бути змінена [5, с. 55].
Необхідно розглянути можливість зміни 

моделі конституційної скарги на повну мо-
дель, відповідно до якої може бути оскар-
жена неконституційність не тільки законів 
України, використаних у судовій справі, але 
й інших нормативних актів органів держав-
ної влади. Це дозволить значно підвищити 
якість законодавства та забезпечити більш 
ефективний захист прав і свобод громадян.
Серед науковців також лунають пропо-

зиції розгляду доцільності запровадження 
можливості звернення з конституційною 
скаргою для юридичних осіб публічно-
го права. На думку низки науковців, пра-
во конституційної скарги слід надати ще й 
окремим юридичним особам публічного 
права, зокрема, органам місцевого самовря-
дування, комунальним і державним підпри-
ємствам. Адже певною мірою юридичні осо-
би публічного права є носіями прав людини.
Проте, це може призвести і до порушен-

ня механізму стримувань і противаг, адже 
права фізичної особи мають бути пріоритет-
ними відносно прав юридичної особи пу-
блічного права. Тому все ж таки, на нашу 
думку, поки що розширення кола суб’єктів 
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подання конституційної скарги є недореч-
ним.
Як свідчить проведений аналіз, до Кон-

ституційного Суду України подається ста-
більно велика кількість конституційних 
скарг з початку дії цього інституту в Україні. 
До змісту та форми подання конституційної 
скарги висувається безліч вимог, серед яких 
обмежений предмет оскарження, необхід-
ність чіткого дотримання часу оскарження 
(своєчасність), дотримання вимоги вичер-
пання всіх національних засобів юридично-
го захисту тощо. При цьому кількість скарг, 
які не приймаються до розгляду у зв’язку 
з порушенням вимог до них, залишається 
більшою за 50%. Це можна пояснити недо-
статньою правовою культурою громадян, 
нерозумінням сутності конституційної скар-
ги тощо.
Однією з вимог до подання конститу-

ційної скарги є те, що до неї мають бути до-
дані належно завірені копії судових рішень. 
Разом з тим, відповідно до статті 2 Закону 
України «Про доступ до судових рішень» усі 
судові рішення підлягають оприлюдненню в 
електронному вигляді не пізніше наступного 
дня після їх виготовлення та підписання[6]. 
Отже, судді можуть ознайомитися з текстом 
судового рішення в Єдиному державному 
реєстрі судових рішень, отже, ця вимога 
може бути виключена з критеріїв прийнят-
ності конституційної скарги.
Конституційний Суд України не 

зобов’язаний розглядати питання щодо на-
явності прогалин і колізій у законодавстві. 
Проте це є джерелом порушення прав лю-
дини. Отже, критерії прийнятності консти-
туційної скарги мають бути переглянуті, а 
саме визнані такі їх елементи:

- особою використані всі засоби пра-
вового захисту, або існує підтвердження 
їх неефективності, що призводить до по-
яви незворотних наслідків щодо змісту 
суб’єктивного права;

- порушене в скарзі питання містить 
певну інституційну проблему, яка має важ-
ливе значення для всієї правової системи;

- порушене в скарзі питання пов’язане 
із застосуванням основних принципів пра-
ва, які поширюються, у тому числі, на при-
ватно-правові відносини;

- прогалина чи колізія в законодавстві 
впливає на сутнісний зміст права.
З точки зору Владикіна О.Н., значно 

ускладнює право подання конституційної 
скарги вимога щодо попереднього вичер-
пання всіх інших національних засобів юри-
дичного захисту. На думку науковця, необ-
хідно спростити доступ громадян до консти-
туційного правосуддя [7, с. 32]. Відповідно 
до статті 94 попередньої редакції Закону 
України «Про Конституційний Суд Украї-
ни» підставою конституційного звернення 
є неоднозначне застосування положень за-
конів України судами або іншими органами 
державної влади, якщо, на думку позивача, 
це призвело до порушення його конститу-
ційних прав [8]. Отже, відповідно до такого 
формулювання особа може звернутися до 
Конституційного Суду України, не звертаю-
чись попередньо до всіх можливих судових 
інстанцій.
Науковці наголошують на тому, що ви-

мога щодо вичерпання перед поданням 
конституційної скарги всіх засобів правово-
го захисту є суперечливою, адже закон може 
обмежувати права скаржника. Тому в якості 
пропозиції висувається необхідність допо-
внення законодавчого врегулювання в час-
тині надання Конституційному Суду Укра-
їни можливості самостійно вирішувати пи-
тання щодо оцінки контексту використання 
інших засобів юридичного захисту, які слід 
використати перед поданням конституцій-
ної скарги.
Відповідно до статті 152 Конституції 

України, у разі якщо фізичній або юри-
дичній особі, щодо якої було застосовано 
нормативні акти, визнані неконституцій-
ними, такими діями завдано матеріальної 
або моральної шкоди, вона відшкодову-
ється державою у визначеному порядку. 
[9] Разом з тим відповідного нормативного 
акту, яким би було врегульовано алгоритм 
обчислення шкоди, що була завдана, стро-
ків, джерел фінансування відповідного 
відшкодування, органів, які є відповідаль-
ними за здійснення таких процедур, ще не 
прийнято.
У зв’язку з цим, необхідним є прийняття 

нормативно-правового акта, що врегульо-
вував би механізм відшкодування шкоди у 
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випадку її заподіяння при дії закону, який 
визнаний неконституційним.
На сьогодні можна говорити про дово-

лі високий рівень суспільного інтересу до 
інституту конституційної скарги. Запро-
вадження інституту конституційної скарги 
дозволяє громадянам реалізовувати можли-
вості для захисту своїх конституційних прав 
і свобод людини.
І надалі актуальними залишаються пи-

тання вдосконалення законодавчого врегу-
лювання предмета конституційної скарги та 
заходів щодо її забезпечення, подальшого 
виконання рішень Конституційним Судом 
України. Отже, ця проблематика потребує 
подальшого ґрунтовного дослідження та 
аналізу.

Виходом з цієї ситуації може стати зокре-
ма підвищення правової грамотності та пра-
вової свідомості громадян. Разом з тим, слід 
відзначити, що відмова Конституційного Суду 
України у прийнятті скарг через наявні недо-
ліки звужує можливість громадян на захист 
своїх конституційних прав. Тому слід розгля-
нути можливість певного спрощення форми 
та процесу подання конституційної скарги.
Проте однією з найбільш значущих 

проблем реалізації механізму захисту прав 
і свобод шляхом подання конституційної 
скарги є недосконалість подальшої реаліза-
ції рішень Конституційного Суду України. 
Незворотний і обов’язковий характер рі-
шень Конституційного Суду України є од-
нією з конституційних гарантій прав і сво-
бод людини. Це, зокрема, було визначено в 
Рішенні Конституційного Суду України від 
02.12.2019 № 11-р/2019: «Обов’язковість, 
остаточність та неможливість оскарження 
ухвалених Конституційним Судом України 
актів за наслідками розгляду справ пов’язані 
з виключними повноваженнями органу кон-
ституційної юрисдикції... Незгода з такими 
рішеннями (актами) не дозволяє жодному 
органу публічної влади ставити під сумнів їх 
зміст» [10].
Однак незважаючи на це, значна кіль-

кість рішень Конституційного Суду України 
залишається проігнорованою Верховною 
Радою України, що фактично означає не-
дотримання принципу верховенства права 
та Конституції України, гарантії конститу-

ційних прав та свобод. Причиною цього є 
відсутність політичної волі у Верховної Ради 
України, невизначеність механізму виконан-
ня рішень Конституційного Суду України, 
хоча Суд може у висновку визначити поря-
док і строки його виконання та зобов’язати 
відповідні органи публічної влади здійсню-
вати контроль за виконанням рішення.
Так, Конституційний Суд України ви-

значає конституційність чи неконституцій-
ність законів та їх окремих положень, проте 
він не має законодавчих повноважень щодо 
внесення змін до законодавчих актів. Від-
повідно до Конституції України ці повнова-
ження покладені на Верховну Раду України, 
саме вона має здійснювати внесення змін і 
доповнень до законодавчого акту, норми 
якого визнані неконституційними. 
На основі вищевикладеного, можна ви-

окремити такі основні напрямки оптимізації 
реалізації інституту конституційної скарги в 
Україні:

1) запровадження моделі повної консти-
туційної скарги;

2) розширення предмета оскаржен-
ня, зокрема, розгляд конституційних скарг 
щодо прогалин і колізій у законодавстві;

3) спрощення доступу громадян до кон-
ституційного правосуддя – врегулювання 
норми вичерпання всіх національних засо-
бів юридичного захисту перед зверненням 
до органу конституційної юрисдикції;

4) визначення порядку відшкодування 
матеріальної та моральної шкоди особам, 
що постраждали внаслідок застосування не-
конституційних норм права;

5) виключення вимоги обов’язкового до-
лучення до конституційної скарги завірених 
відповідним судом копій судових рішень;

6) удосконалення механізму виконання 
рішень, прийнятих Конституційним Судом 
України; підвищення політичної відпові-
дальності Верховної Ради України.
Подальший розвиток та становлення 

інституту конституційної скарги дозволить 
забезпечити захист прав і свобод людини, 
гарантованих Конституцією України, мати-
ме наслідком легітимацію судової системи, 
зокрема, Конституційного Суду України, у 
суспільстві, підвищення правової культури 
громадян.
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O. Sapalova 
THE PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF A CONSTITUTIONAL 
COMPLAINT IN UKRAINE

The scientifi c article is devoted to the re-
search of legal nature of constitutional com-
plaint as forms of address to the body of con-
stitutional jurisdiction.Defi nes the concept of 
a constitutional complaint in the most general 
terms.The forms of constitutional complaint 
and their characteristics are analysed. The 
prospects for the development of a constitu-
tional complaint in Ukraine are outlined.In 
particular, the possibility of moving to a full 
constitutional complaint model, broadening 
the subject matter of appeals, improving the 
mechanism for implementing decisions made 
by the Constitutional Court of Ukraine, and re-
dress for unconstitutional law.The problem of 
the feasibility of introducing the possibility for 
legal persons of public law to lodge a constitu-
tional complaint is highlighted.

Keywords: a constitutional complaint, a form 
of constitutional complaint, human and civil 
rights and freedoms, the Constitutional Court 
of Ukraine.
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ÄÎ ÄÅßÊÈÕ ÏÈÒÀÍÜ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÊÎÍÑÒÈÒÓÖ²ÉÍÈÕ ÃÀÐÀÍÒ²É ÏÐÀÂ ² ÑÂÎÁÎÄ 

ËÞÄÈÍÈ ² ÃÐÎÌÀÄßÍÈÍÀ Â ÓÊÐÀ¯Í²

Конституційні гарантії прав і свобод лю-
дини і громадянина мають велике значення в 
забезпечені реалізації інтересів громадян у де-
мократичній країні. У статті досліджено, які 
існують основоположні конституційні гаран-
тії. Відповідність гарантій, які встановлено 
в Україні, міжнародним стандартам. Про-
ведено аналіз забезпечення ефективної реалі-
зації зазначених гарантій в Україні. Виявлено 
основні прогалини в забезпеченні реалізації 
гарантії. Запропоновано шляхи та механізми 
вдосконалення українського законодавства для 
вирішення проблеми реалізації конституцій-
них гарантій.
Ключові слова: конституційні гарантії, 

забезпечення реалізації, обмеження прав і 
свобод, ефективність гарантій, Конституція 
України, судова практика, судовий розгляд, ви-
конання рішень.
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стандартам, виявлення основних проблем 
їх реалізації. А також внесення пропозиції 
щодо ефективного вирішення проблеми із 
забезпечення конституційних гарантій прав 
і свобод людини і громадянина в Україні.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питанням гарантій конституційних 
прав і свобод громадян приділяли ува-
гу такі українські вчені-конституціоналіс-
ти, як: В. В. Букач, А. В. Грабильніков, 
І. В. Дробуш, М. В. Зайцева, О. І. Кононен-
ко, Л. Д. Воєводін, А. Ю. Олійник, В. А. Па-
тюлін, О. В. Пушкіна, П. М. Рабінович, 
І. В. Ростовщиков, В. Я. Тацій, Ю. М. Тоди-
ка, В. Л. Федоренко та інші.

Виклад основного матеріалу
Теорія суспільного договору Джона 

Локка зіграла важливу роль у формуванні 
сучасних західноєвропейських демократич-
них державах. Він вважав, що люди вільні 
та рівні від народження та мають невід’ємні 
природні права, але водночас розумів стан 
війни всіх проти всіх, коли люди вступають 
у конфлікт між собою, з метою реалізації та 
захисту власних прав. Тому для подолання 
природного стану конфлікту було сформо-
вано систему врядування, яка повинна за-
безпечити отримання певних благ та їх за-
хист. «Отже, політичною владою я вважаю 
право створювати закони, які передбачають 
смертну карy i, відповідно, усі інші менш су-
ворі засоби покарання для регулювання й 

Постановка проблеми
На сьогодні проблема забезпечення ре-

алізації конституційних гарантій прав і сво-
бод людини і громадянина в Україні стає 
все більше актуальною, бо це впливає на об-
меження та звуження основоположних прав 
людини. Хоча в законодавстві і закріплені 
основні гарантії, проте на практиці існують 
проблеми з їх реалізації. 

Мета статті
Головною метою роботи є встановлен-

ня основних гарантій, які знайшли своє за-
кріплення в сучасному українському зако-
нодавстві, та їх відповідності міжнародним 



28Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

збереження власності, і застосовувати силу 
співтовариства для виконання цих законів і 
для захисту держави від нападу ззовні і все 
це тільки заради суспільного блага» [1]. Га-
рантіями існування такої системи виступала 
можливість повалення такої системи навіть 
із застосуванням сили, якщо це необхідно у 
випадку, коли органи влади не виконують 
обов’язки із забезпечення захисту прав. 
З розвитком сучасного конституціона-

лізму саме конституція стала фундаментом 
правової системи держави, її законодавства, 
а також визначальним чинником забезпе-
чення прав і свобод людини, їх захист, охо-
рони державного суверенітету, становлення 
громадянського суспільства, формування та 
розвитку інститутів державної влади. Тому 
постало питання конституційного закрі-
плення основних прав людини з урахуван-
ням людських можливостей та державних 
дій, що викликало потребу в конституційно-
му унормуванні природних прав. 

Україна є країною, у якій державно-право-
вий розвиток спрямований на побудову демо-
кратичної, правової, соціальної держави, яка, 
у свою чергу, могла б бути здатною втілити 
конституційні принципи визнання людини 
найвищою соціальною цінністю, чиї права, 
свободи і інтереси визначають шлях діяльнос-
ті державної влади. Тож у конституційному 
праві визначається основне коло найбільш 
важливих питань реалізації Конституції Укра-
їни з метою ефективного забезпечення прав і 
свобод людини і громадянина. 
Під гарантіями прав і свобод людини і 

громадянина традиційно розуміється сис-
тема загальних (політичних, економічних, 
духовних та ін.) і спеціально-юридичних 
засобів та інститутів, спрямованих на ство-
рення умов для реалізації прав людини, а 
також забезпечення їх всебічної охорони та 
захисту від порушень [2]. Система гарантій 
прав людини уявляється наступним чином: 
група загальних («матеріальних») гарантій, 
група спеціальних (юридичних) гарантій, 
організаційні гарантії [3]. Загальні гарантії 
– це об’єктивні матеріальні й духовні умови 
реалізації основних прав і законних інте-
ресів людини (економічні, політичні, соці-
альні та духовні). Варто зазначити,соціальні 
гарантії передбачають насамперед наявність 

державних соціальних програм, пов’язаних 
із задоволенням тих необхідних інтересів, 
які людина не може здійснювати самостій-
но, без допомоги держави (освіта, охорона 
здоров’я, соціальне забезпечення [4]. 
Проте обсяг прав і свобод не є абсолют-

ним. Так, випадки обмеження прав чітко 
встановлені законом, а саме: у ст. 64 Консти-
туції України зазначено, що Конституційні 
права і свободи людини і громадянина не 
можуть бути обмежені, крім випадків, пе-
редбачених Конституцією України. В умо-
вах воєнного або надзвичайного стану мо-
жуть встановлюватися окремі обмеження 
прав і свобод із зазначенням строку дії цих 
обмежень. Не можуть бути обмежені права 
і свободи, передбачені статями 24, 25, 27, 28,-
29, 40, 47, 51, 52, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61,-
62, 63 цієї Конституції [5].
Згідно із Законом України «Про пра-

вовий режим надзвичайного стану» від 
16.03.2000 р. Передбачається можливість 
тимчасового введення надзвичайного стану 
в Україні чи в окремих її місцевостях при ви-
никненні надзвичайних ситуацій природно-
го характеру, що призвели чи можуть при-
звести до людських та матеріальних втрат, 
створюють загрозу життю і здоров’ю грома-
дян, також п. 1 ч. 2 ст. 4 встановлює, що над-
звичайний стан може водитися в разі пан-
демії, що створює загрозу життю і здоров’ю 
значних верств населення,а також допуска-
ється тимчасове, зумовлене загрозою, обме-
ження у здійсненні конституційних прав і 
свобод людини і громадянина та прав і за-
конних інтересів юридичних осіб [6].
Щодо процедури введення надзвичай-

ного стану, то вона передбачена в ч. 3 ст. 83, 
п. 31 ч. 1 ст. 85, п. 21 ч. 1 ст. 106 Конститу-
ції України та в ст. 5 Закону України «Про 
правовий режим надзвичайного стану», так 
надзвичайний стан в Україні або в окремих 
її місцевостях вводиться Указом Президента 
України, який підлягає затвердженню Верхо-
вною Радою України протягом двох днів з мо-
менту звернення Президента України. Про-
позиції щодо введення надзвичайного стану з 
підстав пандемії, інших особливо тяжких над-
звичайних ситуацій природного характеру 
подає Кабінет Міністрів України [5]. Також 
законодавцем встановлено терміни введен-
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ня надзвичайного стану, а саме, надзвичайний 
стан в Україні може бути введено на строк не 
більш як 30 діб і не більш як 60 діб в окремих 
її місцевостях, а у разі необхідності — може 
бути продовжений Президентом України, але 
не більш як на 30 діб. Новий Указ Президента 
України про продовження дії надзвичайного 
стану набирає чинності після його затвер-
дження Верховною Радою України.
Проте, незважаючи на те, що Конститу-

цією чітко встановлені права і свободи лю-
дини та громадянина, в Україні спостеріга-
ється тенденція спроб різного тлумачення 
окремих положень Конституції, які саме 
гарантують забезпечення та захист таких 
прав. Так, наприклад, виникають супер-
ечки з приводу тлумачення окремих поло-
жень таких статей Конституції, як «право 
на охорону здоров’я, медичну допомогу 
та медичне страхування» (стаття 49), «пра-
во на достатній життєвий рівень для себе і 
своєї сім’ї», що включає достатнє харчуван-
ня, одяг, житло (стаття 48), а також інші по-
зитивні права, які в сучасних українських 
умовах перетворилися для значної кількості 
громадян на справжню фікцію.
Наприклад, право кожного на охорону 

здоров’я, яке закріплено в ст. 49 Конститу-
ції, передбачає, що у державних і комуналь-
них закладах охорони здоров’я медична до-
помога надається безоплатно. Тлумачення 
положення цієї статті надає КСУ у рішенні 
у справі за конституційним поданням 53 на-
родних депутатів України щодо офіційно-
го тлумачення положення частини третьої 
статті 49 Конституції України «у державних 
і комунальних закладах охорони здоров’я 
медична допомога надається безоплатно» 
(справа про безоплатну медичну допомо-
гу), у якому народні депутати звернулися з 
клопотанням щодо офіційного тлумачення 
терміна «безоплатність медичної  допомо-
ги» та роз’яснення чи слід розуміти норму 
Конституції «таким  чином, що медична до-
помога в державних і комунальних закладах  
охорони здоров’я може забезпечуватися не 
тільки за рахунок  державного бюджетного 
фінансування та внесків роботодавців, але 
й  за рахунок залучення коштів населення 
через інші солідарні форми,  такі як лікар-
няні каси, кредитні спілки тощо» [7]. Так, 

КСУ дійшов висновків, що термін «медична 
допомога надається безоплатно» означає, 
що  індивід, який отримує таку допомогу у 
державних і комунальних  закладах охоро-
ни здоров’я, не повинен відшкодовувати її 
вартість  ні у вигляді будь-яких платежів, 
ні у будь-якій формі незалежно  від часу на-
дання медичної допомоги [7]. Але в цьому 
ж рішенні КСУ створює лазівку, так як, на 
думку КСУ, це положення не забороняє і 
можливості надання громадянам медичних 
послуг, які виходять за межі медичної допо-
моги, за окрему плату. Перелік таких плат-
них послуг не може виходити за межі без-
оплатної медичної допомоги і відповідно до 
вимог п. 6 частини першої ст. 92 Конституції 
України має встановлюватись законом. 
Слід зазначити, що на цей момент у Вер-

ховній Раді України вже знаходиться проєкт 
закону щодо державних фінансових гаран-
тій надання медичних послуг та лікарських 
засобів, в якому пропонується введення ме-
ханізмів співоплати за медичні послуги, які 
передбачають, що оплата частково здійсню-
ється державою, а частково громадянином. 
Аналіз даного законопроекту призводить до 
повернення до дискусії щодо розуміння та 
змістовного наповнення понять «медична 
допомога» та «медичні послуги». У свою чер-
гу, Закон України «Основи законодавства 
України про охорону здоров’я» у ст. 8 визна-
чає види безоплатної медичної допомоги, а 
саме: екстрена медична допомога, первинна 
медична допомога, вторинна м едична допо-
мога, третинна медична допомога, паліатив-
на допомога [8]. Виходячи з аналізу цього 
законопроєкту, можна дійти висновку, що 
в ньому відбувається підміна таких понять, 
як «медична допомога» на «медична послу-
га» [9], бо коли в ньому йдеться про медичні 
послуги, то de facto говорять про медичну 
допомогу. А це є звуження змісту та обсягу 
чинних прав і свобод згідно зі ст. 49 Кон-
ституції, що не допускається відповідно до 
ч. 3 ст. 22 Конституції при ухваленні нових 
законів або внесення змін до чинних зако-
нів. Такі обставини дають підстави для не-
ефективного забезпечення конституційних 
соціальних гарантій прав і свобод людини і 
громадянина у сферах життєдіяльності лю-
дини.
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Так як Україною ратифіковані такі між-
народні договори, як Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 
(далі- Конвенція), Загальна декларація прав 
людини , то слід звернутися до положень, 
які закріплюють право на охорону здоров’я 
в цих документах, та визначити відповід-
ність європейським стандартам конститу-
ційних гарантій в Україні. У цьому аспекті 
слід зазначити, що Конвенцією не передба-
чено безпосередньо захист соціально-еконо-
мічних прав, у тому числі право на охорону 
здоров’я, але можливим є звернення за за-
хистом цього права у розрізі низки інших 
статей Конвенції. Так, у практиці Європей-
ського суду із захисту прав людини (далі- 
ЄСПЛ) виокремлюють порушення права 
на: життя (ст. 2 Конвенції), заборону тортур 
(ст. 3), права на свободу та особисту недо-
торканність (ст. 5), права на справедливий 
судовий розгляд (ст. 6), права на повагу до 
особистого і сімейного життя, на недотор-
канність житла (ст. 8). Виходячи з аналізу 
практики ЄСПЛ, можна зробити висновок, 
що право на охорону здоров’я має комплек-
сний характер та включає право на інфор-
мацію та конфіденційність інформації про 
стан здоров’я; право на медико-соціальну 
допомогу; право на згоду на лікування та 
медичне втручання; право на сприятливе 
екологічне середовище, яке впливає на стан 
здоров’я та ін. Європейський досвід дає ро-
зуміння поняття права на охорону здоров’я 
як невід’ємної складової права на життя, яке 
захищається ст. 2 Конвенції, бо реалізація 
цього прав не можлива без реалізації права 
на здоров’я, так як нормальне біологічне та 
соціальне функціонування людини не мож-
ливе без здоров’я. 
Аналізуючи рішення ЄСПЛ у справах 

«Калашников проти Російської Федерації», 
«Биржиковський проти Польщі», «Д. проти 
Сполученого Королівства», «Попов проти 
Російської Федерації», слід зазначити, що  
порушення ст. 2 Конвенції вважається не 
лише у випадках позбавлення життя, а і при 
серйозних пошкодженнях організму лю-
дини, які не спричинили його смерть, але 
представляли серйозну загрозу його життю. 
Також в аспекті реалізації права на здоров’я 
є забезпечення своєчасної адекватної і необ-

хідної медичної допомоги, яке передбачене 
ст. 3 Конвенції, та обов’язок держави забез-
печити таку допомогу. Однак, у ряді рішень 
таких, як «Панайтеску проти Румунії», «Оял 
проти Туреччини», «Н. проти Сполучено-
го Королівства», « Йо-Екале Мван’є проти 
Бельгії» ЄСПЛ зазначав той факт, що Кон-
венція не гарантує соціально-економічні 
права, включаючи право на безкоштовну 
медичну допомогу, і що скарги щодо якос-
ті медичної допомоги не є предметом спору 
відповідно до положень Конвенції або Про-
токолів до неї. Але варто зазначити, якщо 
таке право гарантовано законом держави, 
то буде порушення ст. 2 Конвенції, як, на-
приклад, було у справі «Панайтеску проти 
Румунії».
Не менш важливою соціально-еконо-

мічною гарантією є забезпечення захис-
ту права на працю, яке закріплене в ст. 43 
Конституції, що передбачає право кожного 
на працю та включає можливість заробляти 
собі на життя, яку особа вільно обирає або 
на яку вільно погоджується, крім того, зміст 
поняття права на працю включає відповідні 
гарантії реалізації цього права. Так, згідно з 
рішенням КСУ у справі за конституційною 
скаргою Жабо Тетяни Максимівни щодо 
відповідності Конституції України (консти-
туційності) положень частини третьої статті 
40 Кодексу законів про працю України від 
4 вересня 2019 року, вільний вибір перед-
бачає різноманітність умов праці, проте 
сталими (обов’язковими) є гарантії захис-
ту працівника від незаконного звільнення 
за будь-яких умов праці, що є соціальним 
захистом держави, що також передбачає 
забезпечення реалізації конституційного 
права на відпочинок, закріпленого в ст. 45 
Конституції [10]. Варто зауважити, що згід-
но з приписами Конституції незалежно від 
підстав виникнення трудових правовідно-
син держава зобов’язана створювати ефек-
тивні організаційно-правові механізми для 
реалізації трудових правовідносин на рівні 
закону, а відсутність таких механізмів ніве-
лює сутність конституційних прав і свобод 
працівника. У цьому аспекті слід зазначити 
практику ЄСПЛ у справі «Eweida and Others 
v. The United Kingdom», у якому Суд визна-
вав звільнення і відсторонення працівників 
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такими діями, що суперечать Конвенції [11], 
також Суд у справі «Олександр Волков про-
ти України» висловив свою позицію щодо 
впливу на приватне та професійне життя 
обмежень, які накладені на доступ до профе-
сії та звільнень, які підпадають під дію ст. 8 
Конвенції. 
Таке закріплення гарантії кожного мати 

право на працю відповідає міжнародним 
стандартам у сфері захисту прав і свобод лю-
дей. А саме, стаття 23 Загальної декларації 
прав людини 1948 р. встановлює, що кож-
на людина має право на працю, на вільний 
вибір роботи, на справедливі та сприятливі 
умови праці й на захист від безробіття [12], 
поняття вільного вибору праці та вільно-
го погодження на працю відповідає поло-
женням ст. 4 Конвенції «Про захист прав 
людини і основоположних свобод» 1950 р., 
яка забороняє рабство й примусову працю, 
зокрема, ніхто не може бути присилуваний 
виконувати примусову чи обов’язкову пра-
цю [13].
Проте, варто зазначити, що право на 

працю різниться його нормативною фікса-
цією в зарубіжних державах. Так, напри-
клад країни з розвиненою демократією, 
США, Канада, Данія, приділяють мало ува-
ги закріпленню цього права в конституціях 
чи зовсім не приділяють, оскільки це право 
вважається невід’ємним і посягання на ньо-
го є неможливим. Натомість, у країнах ко-
лишнього соціалістичного табору, зокрема у 
Польщі, Угорщині, Білорусі конституційне 
право людини на працю закріплюється до-
сить широко, зі встановленням цілої систе-
ми юридичних гарантій щодо рівності прав 
чоловіків і жінок, вільного вибору професії 
й роботи та ін. Однак, у конституціях зару-
біжних країн право на працю сформульова-
но декларативно, але в деяких зазначається 
обов’язок держави реалізувати та гаранту-
вати це право. Про це свідчить Конституція 
Італії, у якій у ст. 4 закріплено, що «за всіма 
громадянами визнається право на працю 
та створення умов, які забезпечують реаль-
ність цього права», а кожний громадянин 
«зобов’язаний здійснювати діяльність або 
функцію, що сприяють матеріальному або 
духовному прогресу суспільства», стаття 22 
Конституції Греції зазначає, що держава 

турбується про створення умов для забезпе-
чення повної зайнятості всіх громадян. Ана-
логічна норма міститься у Конституції Бол-
гарії (ст. 48), Нідерландів (п. 1 ст. 19) [14].
Як підтверджує зарубіжний досвід, 

ефективну реалізацію конституційних га-
рантій прав і свобод людини і громадянина 
забезпечують юридичні гарантії. Юридичні 
гарантії полягають у закріпленні в законо-
давстві засобів, які безпосередньо забез-
печують правомірну реалізацію, охорону й 
захист прав [9]. А саме, право на судовий за-
хист – це гарантія здійснення прав і свобод, 
що існує у всіх демократичних державах, 
право на відшкодування матеріального та 
морального збитку, право на знання кож-
ним свої прав і обов’язків, а також право на 
юридичну допомогу. Але насамперед найго-
ловнішою юридичною гарантією є принцип 
неприпустимості обмеження прав і свобод 
людини і громадянина без відповідної вка-
зівки про це в законі. 
Так, наприклад, у ст.17 Конституції Іс-

панії вказано: «Кожен затриманий повинен 
негайно і в зрозумілій формі бути проінфор-
мованим про його права та підстави затри-
мання»; у ст. 37 Конституції Японії вказа-
но: «За будь-яких обставин обвинувачений 
у кримінальній справі може звернутися за 
допомогою до кваліфікованого адвоката. 
У випадку, коли обвинувачений не в змозі 
зробити це сам, адвокат призначається дер-
жавою» [15]. 
Відповідно до міжнародних стандартів, 

ч. 2 ст. 55 Конституції України закріплює, 
що кожному гарантується право на оскар-
ження в суді рішень, дій чи бездіяльності 
органів державної влади, органів місцевого 
самоврядування, посадових і службових осіб 
[5]. Статтею 42 Закону України “Про Кон-
ституційний Суд України” закріплено право 
громадянина України, іноземця, особи без 
громадянства та юридичні особи на звер-
нення до Конституційного Суду України з 
метою захисту своїх порушених прав. Фор-
мою реалізації зазначеного права є консти-
туційне звернення - письмове клопотання 
до Конституційного Суду України про необ-
хідність офіційного тлумачення Конституції 
України та законів України з метою забез-
печення реалізації чи захисту конституцій-
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них прав та свобод людини і громадянина, а 
також прав юридичної особи [16]. 
Також у європейських країнах має пози-

тивний досвід запроваджений інститут ом-
будсмана (Уповноваженого з прав людини), 
цей інститут є універсальним інструментом 
виявлення і сприяння усуненню порушень 
прав і свобод людини і громадянина. Тож 
новацією у державно-правовій системі захис-
ту прав і свобод людини у нашій країні є за-
провадження спеціального інституту Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини. У Конституції України закріплю-
ється право особи звертатися за захистом 
своїх прав до Уповноваженого (ст.55) і ви-
значається, що через нього здійснюється 
парламентський контроль за додержанням 
конституційних прав і свобод людини і гро-
мадянина (ст.101). Статус, функції та ком-
петенція Уповноваженого Верховної Ради 
України з прав людини закріплені у кон-
ституційному Законі України “Про Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини”, прийнятому Верховною Радою 
України 23 грудня 1997р.
Однак, саме проблема реалізації забез-

печення юридичних гранатній впливає на 
захист конституційних гарантій прав і сво-
бод людини і громадянина в Україні, яка 
полягає в ефективності діяльності судових 
гарантій, а саме, виконання судових рішень. 
Про що свідчить рішення ЄСПЛ щодо спра-
ви «Юрій Миколайович Іванов проти Украї-
ни», у якому системі виконання Українською 
державою судових рішень у сфері прав лю-
дини була винесена вкрай негативна оцінка. 
Сучасна судова практика ЄСПЛ має ве-

лике значення для судової системи в Укра-
їні так, як Конституцією України статтею 
9 визначено, що чинні міжнародні дого-
вори, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною на-
ціонального законодавства. Європейська 
Конвенція з прав людини була ратифікова-
на Україною 17.07.1997 року (N 475/97-ВР) 
та набула чинності для України 11.09.1997 
року. Таким чином, Конвенція стала части-
ною національного законодавства і підлягає 
застосуванню. 

Висновки і пропозиції

Отже, проаналізувавши чинне законо-
давство, можна стверджувати, що в Україні 
закріплені основні конституційні гарантії 
прав і свобод людини і громадянина, які 
відповідають міжнародним стандартам за-
рубіжних країн, задля ефективного забез-
печення захисту реалізації зазначених прав. 
Проте, з огляду судової практики вбачають-
ся прогалини якісної та ефективної реаліза-
ції зазначених гарантій, що призводить до 
порушення та обмеження конституційних 
прав і свобод людини і громадянина. А саме, 
забезпечення юридичних гарантій у вико-
нанні судових рішень, тому для вирішення 
проблеми реалізації конституційних гаран-
тій необхідно вдосконалювати судову систе-
му країни та проводити реформу, яка буде 
спрямована на вирішення питання щодо 
своєчасного та ефективного виконання рі-
шень міжнародних та українських судів. 
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SUMMARY 
Constitutional guarantees of human 

and civil rights and freedoms are of great 
importance in the implementation of the policy 
of a democratic country. The article examines 
the basic constitutional guarantees. Compliance 
of guarantees established in Ukraine with 
international standards. An analysis of ensuring 
the effective implementation of these guarantees 
in Ukraine. The main gaps in ensuring the 
implementation of the guarantee have been 
identifi ed. Ways and mechanisms of improvement 
of the Ukrainian legislation for the decision 
of a problem of realization of constitutional 
guarantees are offered.
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ÎÑÍÎÂÎÏÎËÎÆÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÄÅÐÆÀÂÍÎÃÎ 
ÓÏÐÀÂË²ÍÍß ÂÈÁÎÐ×ÈÌ ÏÐÎÖÅÑÎÌ Â 

ÓÊÐÀ¯Í²: ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×ÍÈÉ ÎÃËßÄ 
Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÕ ÄÎÑË²ÄÆÅÍÜ

Статья посвящена обобщению основопола-
гающих принципов государственного управления 
избирательным процессом в Украине и их отра-
жения в отечественной научной среде.
В ходе исследования проанализированы 

нормы действующего законодательства и те-
оретические наработки отечественных и за-
рубежных исследователей, посвященных как 
непосредственно государственному управлению 
избирательным процессом, его правовому ре-
гулированию, так и особенностям соблюдения 
безопасности избирательного процесса.
Выяснено, что украинские ученые рассма-

тривали такие аспекты исследуемой проблема-
тики, как: теоретико-методологические основы 
государственного управления избирательным 
процессом в Украине; модернизация системы 
государственного управления в контексте раз-
вития гражданского общества в Украине; тео-
ретико-методологические основы организации 
местного самоуправления в Украине в контек-
сте повышения эффективности его деятельно-
сти; механизмы реализации коммуникативного 
взаимодействия в сфере публичного управления; 
государственная политика в области средств 
массовой коммуникации в условиях обществен-
ных трансформаций в Украине; государствен-
ная информационная политика в современном 
политическом пространстве.
Отдельное внимание уделено вопросам ор-

ганизации и обеспечения безопасности выборов 
в Украине, в частности: проблематике органи-
зации форсайта безопасности избирательного 
процесса в контексте государственного управле-
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ния; проблематике безопасности выборов в ус-
ловиях необъявленной, гибридной войны и пан-
демии COVID-19; проблематике обеспечения 
права голосовать на местных выборах внутри-
перемещенных лиц; проблематике безопасности 
персональных данных избирателей, защиты 
информационно-аналитических систем от ки-
бератак; проблематике антикризисного управ-
ления избирательным процессом в Украине.
Ключевые слова: выборы, избирательный 

процесс, государственное управление, государ-
ственное управление избирательным процессом, 
правовое регулирование, теоретико-методологи-
ческий обзор, безопасность избирательного про-
цесса, форсайт безопасности.

Обґрунтування актуальності обраної 
теми дослідження

Європейський вибір України обумов-
лює необхідність модернізації державного 
управління демократичним розвитком дер-
жави, у тому числі – виборчим процесом. 
Верховенство права, забезпечення прав та 
свобод людини й громадянина, здійснен-
ня легітимних, вільних, чесних виборів є 
не просто європейськими орієнтирами для 
України, але й неодмінною умовою її міжна-
родного визнання як демократичної і пра-
вової держави.
Важливість дослідження теоретичних під-

ходів щодо державного управління виборчим 
процесом у нашій державі загострюється з 
огляду на необхідність формування дієвих мо-
делей прогнозування загроз проведенню чес-
них виборів, що набуває особливого значення 
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в умовах поширення кіберзагроз, порушення 
територіальної цілісності України, поширен-
ня заходів, спрямованих на протидію панде-
мії COVID-19. 
Усе це обумовлює високу актуальність до-

слідження теоретичних підходів щодо осно-
воположних засад державного управління ви-
борчим процесом в Україні.

Аналіз попередніх досліджень 
і публікацій

Основоположні засади державного управ-
ління та правового регулювання в контексті 
національної та інформаційної безпеки ви-
вчали численні вітчизняні та зарубіжні на-
уковці, зокрема: С.С. Бучик, О.І. Варченко, 
В.І. Григор’єв, Ю.С. Довгаль, Я.М. Жарков, 
І.Ф. Корж, В.В. Кульчицький, С.О. Лисенко, 
О.В. Литвиненко, Л.Р. Наливайко, А.Ю. На-
шинець-Наумова, В.Г. Пилипчук, А.М. Подо-
ляка, Є.Д. Скулиш, В.Ю. Степанов В.С. Цим-
балюк, Р.Ф. Черниш, А.В. Чунарьова, 
О.В. Шевякова, О.К.Юдін та ін. Проблеми до-
віри до органів публічної влади в контексті де-
мократичного державотворення з’ясовували 
О.П. Айвазовська, О.О. Бабінова, М.Й. Брат-
ковський, Л.М. Костецька, О.Г. Кучабський, 
І.П. Лопушинський, О.Є. Макух, А.Б. Міщен-
ко, С.С. Погорєлий та ін.
При цьому узагальнення їх підходів щодо 

трактування ними засад державного управ-
ління виборчим процесом в Україні у вітчиз-
няній науці зроблено не було, що й обумов-
лює актуальність нашого дослідження.

Метою дослідження виступає система-
тизація вітчизняних наукових напрацювань, 
які присвячені теоретико-концептуальному 
обґрунтуванню проблематики державного 
управління виборчим процесом.

Основний зміст дослідження
Наразі у вітчизняній науці дедалі більшо-

го поширення набуває комплексний підхід до 
вивчення суспільних відносин. У цьому кон-
тексті доречним видається систематизація те-
оретичних поглядів на державне управління 
виборчим процесом. У найбільш узагальне-
ному вигляді можна викоремити такі складові 
цього підходу, як теоретико-концептуальні 
засади державного управління виборчим про-

цесом та науково-прикладні засади державно-
го управління виборчим процесом.
Крім того, окремої уваги заслуговують сут-

ність поняття «виборчий процес» у теоретико-
наукових підходах, законодавчі засади вибор-
чого процесу та безпека виборчого процесу.
Теоретико-концептуальне обгрунтування 

проблематики державного управління вибор-
чим процесом було здійснено, зокрема в на-
ступних роботах: 

- проблематика форсайту безпеки в кон-
тексті безпекознавства в цілому, права та дер-
жавного управління – аналітико-прогностич-
ні дослідження автора [1]; С.О. Лисенка [2], 
С.Ф.Серьогіної, І.О.Баришева [3]; Н.Н.Талеба 
[4];

- державне управління виборчим проце-
сом в Україні: теоретико-методологічні заса-
ди, у якому А.П. Савков зазначав, що теоре-
тичним підґрунтям для державного управлін-
ня виборчим процесом (ВП) з метою задово-
лення суспільних потреб, у тому числі потре-
би безпеки, може бути концепція «політичних 
мереж», що обумовлює необхідність неухиль-
ного виконання державою функції суспільної 
координації. Політична мережа розгляда-
ється як система державних та недержавних 
утворень у певній сфері, що взаємодіють між 
собою на основі інституційної, ресурсної та 
інших видів залежності з метою досягнення 
загальної згоди щодо політичних питань, які 
всіх цікавлять та турбують, з використанням 
формальних та неформальних норм.
Основою цієї концепції є обов’язкове 

існування взаємної довіри та взаємних 
зобов’язань учасників виборчого процесу. 
Акцентовано, що застосування цієї концеп-
ції, по-перше, змусить усіх, хто іде на вибори, 
нести перед електоратом відповідальність за 
всі передвиборчі політичні обіцянки-тексти; 
по-друге, наповнить реальним змістом гро-
мадський контроль за перебігом виборів; по-
третє, перетворить органи державної влади із 
своєрідного «розпорядника, адміністратора» 
на рівноправного учасника, зацікавленого в 
досягненні спільного інтересу, узгодженого з 
усіма суб’єктами виборчого процесу, а саме: 
забезпеченні об’єктивності та неупередженос-
ті електорального процесу [5, с. 11-12];

- теоретико-методологічні засади розвитку 
державного управління виборчим процесом в 
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Україні (на основі досвіду країн ЄС) - дисерта-
ційне дослідження В. Ю. Когутюк [6];

- проблематика модернізації державного 
управління на основі концептуального моде-
лювання «нового державного менеджменту», 
концепції «суспільно-політичних мереж», кон-
цепції «governance» (врядування), які визнача-
ють концептуальне бачення політико-адміні-
стративної реформи в Україні, її складові: до-
сягнення згоди більшості політичних і громад-
ських сил щодо стратегії, цілей і змісту рефор-
ми; побудова демократичної моделі політичної 
системи; створення структур для координації і 
узгодження дій усіх акторів реформаторсько-
го поля; політична воля і відповідальність ви-
щих посадових осіб держави; повернення до 
мажоритарної виборчої системи на місцевих 
виборах та до змішаної – на парламентських; 
створення інститутів багатостороннього полі-
тико-громадського діалогу - дисертаційне до-
слідження О.Г.Пухкал [7, с. 9];
Науково-прикладні засади вирішення 

проблем державного управління вибор-
чим процесом в Україні теж не лишилися 
поза увагою науковців. Серед іншого, вони 
з’ясовувалися в межах ряду дисертаційних 
досліджень:

- теоретико-методологічні засади організа-
ції місцевого самоврядування (ОМС) в Укра-
їні - дисертаційне дослідження П.В.Ворони, 
у якому представлено вирішення проблеми 
підвищення ефективності організації місце-
вого самоврядування на основі запроваджен-
ня двотурової мажоритарної системи виборів 
голів територіальних громад; впровадження 
кваліфікаційних вимог у процесі балотування 
на посаду голови громади; призначення поза-
чергових виборів на основі рішень адміністра-
тивних судів. Проаналізовано соціально-полі-
тичне явище «дуалізм виборчих уподобань» 
як неоднозначність ідеологічного волевияв-
лення виборців під час голосування до парла-
менту й рад різніх рівнів [8, с.24-25];

- механізми реалізації комунікативної вза-
ємодії у сфері публічного управління - дисер-
таційне дослідження О.А.Рачинської, у якому 
розглянуті проблеми загального виборчого 
права та безпеки державних службовців (пси-
хологічної безпеки), державної безпеки, про-
блеми небезпеки для інститутів громадського 
суспільства, проблеми інформаційної безпеки 

суспільства та громадянина, невирішеність 
проблем фінансової незалежності медіа у пе-
ріод виборчих компаній, коли суспільство по-
требує об’єктивного політичного інформуван-
ня задля здійснення вільного волевиявлення 
щодо політичного майбутнього держави [9];

- державна політика у сфері засобів масо-
вої комунікації в умовах суспільних трансфор-
мацій в Україні - дисертаційне дослідження 
Ю.В. Нестеряк, що включало проблематику 
механізмів державного регулювання та само-
регулювання засобів масової комунікації під 
час виборчих кампаній, зокрема розгляд єв-
ропейських стандартів висвітлення виборів у 
засобах масової комунікації на основі рекомен-
дації Комітету Міністрів Ради Європи; аналіз 
висвітлення виборчих компаній в Україні на 
основі досліджень вітчизняних науковців, 
міжнародних спостерігачів та державних ре-
гуляторних органів; представлення методо-
логії та результатів медіамоніторингу щодо 
забезпечення права на об’єктивну і збалансо-
вану інформацію під час парламентських ви-
борів в Україні; вдосконалення державного 
регулювання та саморегулювання засобів ма-
сової комунікації під час виборчих кампаній в 
Україні; визначення напрямів вдосконалення 
формування та реалізації державної політики 
у сфері інформаційної безпеки України [10, 
С.3-4];

- державна інформаційна політика у су-
часному політичному просторі - дослідження 
В.Ю.Степанова, що акцентує увагу на пробле-
матиці критеріїв ІБ держави, забезпеченні без-
пеки національного інформаційного простору, 
захисту персональних даних, ефективної кому-
нікації з виборцями як «керованим» співтова-
риством, що припускає формування або корек-
тування громадської думки [11, с. 77];

- особливості реалізації органами місце-
вого самоврядування державної політики в 
умовах трансформації українського суспіль-
ства - дисертаційне дослідження В.І.Шария, 
у якому представлено проблематику упрова-
дження європейських принципів реалізації 
державної політики в діяльність органів міс-
цевого самоврядування України, а саме реа-
лізація передвиборчої програми, політичного 
курсу, схваленого більшістю виборців; впро-
вадження транзитивної моделі реалізації по-
літики ОМС в Україні [12, с.13].
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Не залишилася осторонь уваги дослідни-
ків і проблема сутності поняття «виборчий 
процес». Їй присвячено праці таких учених 
як: А.С. Бандурка [13], Ю.Г. Барабаш [14], 
Ф.В.Веніславський [15], В.П.Колісник [16], 
Л.М. Костецька [17], В.В.Молдован, В.Ф. Ме-
лещенко [18] та інші.
Питанням виборчого права, стандартів, 

принципів,стабільності виборів та виборчо-
го процесу та їх адаптації до умов України 
присвячено дослідження таких учених як 
Н.В. Богашева, Ю.Б. Ключковський [19; 20], 
М.А. Бучин [21], Р.П. Князевич [22], В.Ф. Ме-
лещенко, В.В.Молдован [18], Ю.В. Нестеряк 
[10], А.П. Савков [5]. Натомість більш деталь-
но проблеми вдосконалення виборчої систе-
ми досліджували Н.В. Богашева, Ю.Б. Ключ-
ковський, Л.В.Колісецька [23], В.В. Молдо-
ван, В.Ф. Мелещенко [18], О.Г. Пухкал [7], 
А.П. Савков [5] та ін.
Під час вивчення деяких аспектів еволюції 

виборчого законодавства України протягом 
періоду 1986-2006 років дослідники Н.В. Бо-
гашева, Ю.Б. Ключковський, Л.В. Колісецька 
розглядали загальнонародні вибори актом 
народного волевиявлення, завдяки якому по-
літична воля нації безпосередньо втілюється 
у владні політичні структури, легітимізує їх, 
стає державною волею [23]. Однак у цілому, 
для сьогодення є характерною неоднознач-
ність розуміння поняття «виборчий процес» 
у наукових підходах. Його розглядають у та-
ких трактуваннях як: специфічна діяльність 
уповноважених органів і громадян держави, 
яка регулюється законодавством та спрямова-
на на формування конституційного якісного і 
кількісного складу органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування [24]; про-
цес, що ґрунтується на нормативно-правових 
актах і має ознаки правової врегульованості 
та закритості [25, с. 51]; сукупність послідов-
них, логічно обумовлених стадій (етапів) здій-
снення виборчих процедур, спрямованих на 
формування органів державної влади та ор-
ганів місцевого самоврядування [14, с. 115]; 
складна структура технологій забезпечення і 
захисту активного і пасивного виборчого пра-
ва громадян України на основі послідовного 
впровадження комплексу виборчих дій та 
процедур [26]; встановлена законодавством 
процедура, порядок організації і проведення 

виборів, один із елементів виборчої системи 
[18].
Відповідно до чинного законодавства, 

«виборчий процес» вважається процесом, 
що повинен реалізуватися на засадах: 1) га-
рантії реалізації виборчих прав громадян;-
2) дотримання основних принципів виборчо-
го права; 3) законності та заборони незакон-
ного втручання будь-кого у цей процес; 4) по-
літичного плюралізму та багатопартійності;-
5) публічності та відкритості виборчого проце-
су; 6) свободи передвиборної агітації, рівних 
умов доступу кандидатів на пост Президента 
України до засобів масової інформації; 7) неу-
передженості органів виконавчої влади, орга-
нів влади Автономної Республіки Крим, орга-
нів місцевого самоврядування, підприємств, 
закладів, установ і організацій, їх керівників, 
інших посадових і службових осіб до кандида-
тів на пост Президента України, партій [27].
Вибори можна вважати найбільш поши-

реною формою прямого народовладдя,яка за-
стосовується у більшості країн світу; це сучасна 
цивілізована правова форма оновлення вла-
ди, приведення її структур та діяльності у від-
повідність до потреб життя [28]. Як зазначає 
Л.М.Костецька, вибори лише за певних умов 
є елементом демократії та сприяють її розви-
ткові, а також є формою прямої влади народу 
в демократичній державі. Щоб стати атрибу-
том демократичного політичного режиму, 
вибори повинні проводитися у відповідності 
з міжнародними нормами і стандартами, які 
сьогодні є пріоритетними по відношенню до 
внутрішнього законодавства України [29].
Європейська комісія «За демократію через 

право» (Венеціанська комісія) у своїх рекомен-
даціях зазначає, що вибори, які відповідають 
спільним для європейського доробку засадам, 
на які спирається справді демократичне сус-
пільство, мають проводитися з дотриманням 
таких основних норм: виборче право має бути 
загальним, рівним, вільним і прямим при та-
ємному голосуванні. Крім того, вибори мають 
проводитися регулярно. Також звертається 
увага на те, що найбільш принципові норми 
виборчого законодавства, зокрема ті, що ре-
гулюють саму виборчу систему, склад вибор-
чих комісій і визначення меж виборчих окру-
гів, доцільно закріплювати в конституції або 
в акті, що має вищий статус, аніж звичайний 



38Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

закон (пункт 66 Пояснювальної доповіді до 
зазначених вище Керівних принципів щодо 
виборів) [30], 
Державне управління виборчим проце-

сом базується на засадах національного ви-
борчого законодавства та державно-управлін-
ської практики і орієнтується на міжнародні 
стандарти у цій сфері. Рекомендується при 
визначенні поняття «виборчий процес» у 
контексті державного управління виходити 
з того, що це послідовність подій, сукупність 
різних форм взаємодії та послідовних дій з ви-
сунення, агітації та голосування за суб’єктів 
політичної і державної влади, самоврядуван-
ня, персональний та структурний склад яких 
формується вираженням волі тієї частини на-
селення, яка за законодавством вважається 
достатньою для визнання результатів виборів 
легітимними. Тобто це процес, у результаті 
якого здійснюється відновлення політичних 
та державних інститутів, що забезпечує фор-
мування владних структур у ході реалізації 
виборчих демократичних процедур.
Ефективність або результативність влади 

полягає в результатах реалізації всіх задумів, 
платформ, програм, її здатності ефективно 
управляти всіма сферами суспільного життя, 
досягати політичної мети оптимальними засо-
бами. Одразу виникає проблема встановлен-
ня універсального критерію, за яким можна 
об’єктивно визначити ефективність політич-
ної влади. 
Окремої уваги заслуговує проблематика 

безпеки виборів та її відображення у науко-
вих та аналітичних дослідженнях, зокрема: у 
науковій праці М.А.Бучина поставлена про-
блема безпеки виборів в Україні у 2014 році 
в умовах неоголошеної, гібридної війни, що 
поставило комплекс безпекових загроз [31]; 
у дисертаційному дослідженні В.Ю.Когутюка 
встановлено взаємозв’язок і взаємозалежність 
виборчого процесу та політичної, соціаль-
ної безпекової систем і системи державного 
управління, а також виявлено, що пробле-
ма забезпечення безпеки виборчого проце-
су є процесуальною гарантією для реалізації 
основоположних принципів у європейській 
практиці [6, с. 6, 9]; у дослідженнях, які при-
свячені проблематиці організації форсайту 
безпеки, зокрема в роботах С. О. Лисенка [2], 
Н. Н. Талеба [4]; форсайту безпеки виборчого 

процесу в контексті державного управління 
(дослідження автора) [1]; у дисертаційному 
дослідженні Л.М.Костецької поставлена про-
блема антикризового управління національ-
ним виборчим процесом з метою мінімізації 
можливих кризових ситуацій при управлінні 
виборчим процесом в Україні; обґрунтовано 
основні чинники кризи виборчого проце-
су і тенденції запровадження антикризово-
го управління виборчим процесом у країні; 
розроблено модель антикризового управлін-
ня виборчим процессом [17]; у публікаціях 
І.В.Ткаченко [32], Н.Бутирської [33], Всеукра-
їнської громадської організації «Комітет ви-
борців України» [34] де було доволі детально 
розглянута проблематика безпеки проведен-
ня виборів в умовах пандемії тощо.

Висновки і перспективи 
подальших досліджень

Проведений аналіз теоретичного підґрун-
тя проблематики державного управління ви-
борчим процесом в Україні дозволив система-
тизувати наукові дослідження, які присвячені 
теоретико-концептуальному обґрунтуванню 
проблематики державного управління вибор-
чим процесом.
Виявлено, що українськими вченими роз-

глядалися наступні аспекти цієї проблематики: 
форсайт безпеки в контексті безпекознавства, 
права та державного управління; теоретико-
методологічні засади державного управління 
виборчим процесом в Україні; перспективні 
методи організації безпеки виборчого проце-
су; модернізація системи державного управ-
ління в контексті розвитку громадянського 
суспільства в Україні; теоретико-методологічні 
засади організації місцевого самоврядування в 
Україні в контексті підвищення ефективності 
їх діяльності; механізми реалізації комуніка-
тивної взаємодії у сфері публічного управлін-
ня; державна політика у сфері засобів масової 
комунікації в умовах суспільних трансформа-
цій в Україні; державна інформаційна політи-
ка у сучасному політичному просторі; особли-
вості реалізації органами місцевого самовряду-
вання державної політики в умовах трансфор-
мації українського суспільства; детермінанти 
ефективності політичної влади.
Констатовано, що для сьогодення є харак-

терною неоднозначність розуміння понят-
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тя «виборчий процес» у наукових підходах. 
З’ясовано, що сутністю поняття «вибори» є 
розуміння їх як найбільш поширеної форми 
прямого народовладдя в демократичній дер-
жаві, сучасної цивілізованої правової форми 
оновлення влади, приведення її структур та 
діяльності у відповідність до потреб життя.
Слід відзначити, що питання організації 

та забезпечення безпеки виборів в Україні 
з’ясовувалися в наукових та аналітичних до-
слідженнях як багатогранна проблема: про-
блеми організації форсайту безпеки вибор-
чого процесу в контексті державного управ-
ління; проблеми безпеки виборів в умовах 
неоголошеної, гібридної війни та пандемії, що 
поставило комплекс безпекових загроз; про-
блеми забезпечення права голосувати на міс-
цевих виборах внутрішньо переміщених осіб 
в Україні; проблеми безпеки персональних 
даних виборців, захисту інформаційно-аналі-
тичних систем від кібератак; проблеми анти-
кризового управління виборчим процесом в 
Україні для мінімізації кризових ситуацій.
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АНОТАЦІЯ 
Статтю присвячено узагальненню осно-

воположних засад державного управління ви-
борчим процесом в Україні та їх відображення 
у вітчизняному науковому середовищі. 
В ході дослідження проаналізовано норми 

чинного законодавства і теоретичні напра-
цювання вітчизняних і зарубіжних дослідни-
ків, присвячених як безпосередньо державному 
управлінню виборчим процесом, і його право-
вому регулюванню, так і особливостям дотри-
мання безпеки виборчого процесу.
З’ясовано, що українськими вченими роз-

глядалися такі аспекти досліджуваної пробле-
матики як: теоретико-методологічні засади 
державного управління виборчим процесом 
в Україні; модернізація системи державного 
управління в контексті розвитку громадян-
ського суспільства в Україні; теоретико-ме-
тодологічні засади організації місцевого само-
врядування в Україні в контексті підвищення 
ефективності його діяльності; механізми 
реалізації комунікативної взаємодії у сфері 
публічного управління; державна політика у 
сфері засобів масової комунікації в умовах сус-
пільних трансформацій в Україні; державна 
інформаційна політика у сучасному політич-
ному просторі.
Окрему увагу присвячено питанням орга-

нізації та забезпечення безпеки виборів в Укра-
їні, зокрема: проблематиці організації фор-
сайту безпеки виборчого процесу в контексті 
державного управління; проблематиці безпеки 
виборів в умовах неоголошеної, гібридної війни 
та пандемії COVID-19; проблематиці забез-
печення права голосувати на місцевих виборах 
внутрішньо переміщених осіб; проблематиці 
безпеки персональних даних виборців, захисту 
інформаційно-аналітичних систем від кібера-
так; проблематиці антикризового управління 
виборчим процесом в Україні.
Ключові слова: вибори, виборчий процес, 

державне управління, державне управління 
виборчим процесом, правове регулювання, те-
оретико-методологічний огляд, безпека вибор-
чого процесу, форсайт безпеки.

96%D1%97-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-
%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97% D0%BD%D0%B8.pdf/ffba9f40-d846-01b0-5a0c-

707f77e7e301?version=1.0&t=1592900587954 

SUMMARY 
The article is devoted to the generalization 

of the fundamental principles of public 
administration of the electoral process in Ukraine 
and their refl ection in the domestic scientifi c 
community.

In the course of the study, the norms of the 
current legislation and theoretical developments 
of domestic and foreign researchers were analyzed, 
devoted to both the direct state management of 
the electoral process, its legal regulation, and 
the peculiarities of observing the security of the 
electoral process.

It was found that Ukrainian scientists 
considered such aspects of the studied problem 
as: theoretical and methodological foundations 
of state management of the electoral process 
in Ukraine; modernization of the public 
administration system in the context of the 
development of civil society in Ukraine; 
theoretical and methodological foundations of the 
organization of local self-government in Ukraine 
in the context of increasing the effi ciency of its 
activities; mechanisms for the implementation 
of communicative interaction in the fi eld of 
public administration; state policy in the fi eld 
of mass communication in the context of social 
transformations in Ukraine; state information 
policy in the modern political space.

Special attention is paid to the issues 
of organizing and ensuring the security of 
elections in Ukraine, in particular: the problems 
of organizing the foresight of the security of 
the electoral process in the context of public 
administration; election security issues in the 
context of an undeclared, hybrid war and the 
COVID-19 pandemic; problems of ensuring 
the right to vote in local elections for internally 
displaced persons; issues of security of personal 
data of voters, protection of information and 
analytical systems from cyber attacks; anti-crisis 
management of the electoral process in Ukraine.

Key words: elections, electoral process, public 
administration, public administration of the 
electoral process, legal regulation, theoretical 
and methodological review, security of the 
electoral process, security foresight.
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ÔÓÍÊÖÈß ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÒÈÂÍÛÕ ÑÓÄÎÂ 
Â ÇÀÙÈÒÅ ÏÐÀÂ È ÑÂÎÁÎÄ

В статье исследуется место администра-
тивных судов Азербайджанской Республики в 
судебной системе страны. Принимается во 
внимание, что хотя в сфере защиты прав 
и свобод человека, а также нарушенных ин-
тересов действуют различные учреждения и 
структуры, но они не так эффективны, как 
суды.
В то же время системно изучается за-

конный надзор за деятельностью адми-
нистративного органа посредством ад-
министративного производства, а также 
исключительная роль суда в восстановлении 
нарушенных прав. Утверждается, что судеб-
ный надзор за деятельностью администра-
тивных органов воплощается в восстановле-
нии нарушенных прав и интересов граждан.
Ключевые слова: судебная система, за-

кон, административное производство, над-
зор, процедурный порядок, права и свободы, 
правосудие 
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ну, формировании правосознания, культу-
ры. 
Именно это является причиной указа-

ния того, что суды осуществляют одну из ос-
новных функций государства по поддержа-
нию дисциплины, порядка и мира в обще-
стве, обеспечению законности, стабильного 
разрешения споров (1, с.8).
Присмотревшись к опыту каждой раз-

витой страны, которая ставит приоритетом 
построение демократического, правового, 
светского государства и рассматривает за-
щиту прав и свобод человека как ключевой 
фактор построения сильного государства, 
при этом руководствуясь повышением бла-
госостояния народа, как основного источ-
ника власти, возможно убедиться в том, что 
суды считаются отдельной ветвью власти 
обладающей важным значением.
По мнению некоторых ученых, право-

вое государство отражает не только фор-
мальную законность, которая обеспечивает 
периодичность и последовательность в уста-
новлении и поддержании демократическо-
го порядка, но и справедливость, основан-
ную на признании и уважении прав и сво-
бод человека (2, с.40).
Следует принять во внимание, что хотя 

в сфере защиты прав и свобод человека, а 
также нарушенных интересов действуют 
различные учреждения и структуры, но они 
не так эффективны, как суды.
По этой причине в юридической лите-

ратуре делается вывод о том, что хотя суд и 
не является лучшим средством разрешения 

В круг полномочий судов, осуществляю-
щих правосудие, входит как регулирование 
споров разного рода, так и разрешение по 
существу споров между людьми, государ-
ственными и негосударственными органа-
ми, и установление наиболее оптимального 
законного решения. Неоспоримый факт, 
что правосудие играет неоценимую роль в 
системной организации механизма государ-
ственного управления соответствующего за-
конопорядку, в обеспечении стабильности, 
общественного порядка, следованию зако-
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конфликтов, но, к сожалению, человечество 
еще не знает более совершенного механиз-
ма для этого (3).
После обретения независимости, Азер-

байджанская Республика провела эконо-
мические, социальные, политические и 
правовые реформы, в которых постоянно 
придавалось особое значение человеку, 
его правам и свободам, здоровью и личной 
жизни. Конституция Азербайджанской Ре-
спублики, принятая 12 ноября 1995 года, 
провозглашая высшей целью государства 
защиту прав и свобод человека и граждани-
на, и обеспечение достойного уровня жиз-
ни граждан Азербайджанской Республики, 
определила вектор проведения правовых 
реформ различной направленности для не-
уклонного соблюдения законности и право-
порядка всеми без исключения.
Государственная власть в Азербайджан-

ской Республике организована на основе 
принципа разделения властей. Хотя каж-
дой ветвью власти в демократических го-
сударствах осуществляется определенная 
функция, но в отличие от других ветвей 
власти, роль и миссия судебной власти, за-
ключается в обеспечении верховенства пра-
ва по различным правовым спорам, как это 
и предусмотрено в Конституции, законах, 
подзаконных актах, а также международ-
ных договорах. Из этого делается вывод, 
что судебная власть обеспечивает защиту 
прав, справедливости, равноправия в обще-
стве, а также граждан, от противоправных 
посягательств и произвола.
Одна из основных целей судебной ре-

формы в стране, проводимой Указом от 1 
декабря 1998 года о применении Закона «О 
судах и судьях», принятого для регулирова-
ния деятельности судов в Азербайджанской 
Республике – обеспечение верховенства за-
конов в целях установления справедливо-
сти, наличие особого места судебной вла-
сти в правосудии, принятие и защита прав 
и свобод человека как высшей ценности и 
создание для этого грамотного, профессио-
нального корпуса судей и др. (4).
Исторический обзор показывает: хотя 

и есть в определенном смысле некоторые 
различия между традиционным админи-
стративным правом и современным адми-

нистративным правом, в литературе можно 
рассмотреть, что правовое государство тес-
но связано с административным правом и 
что они взаимоохватывают друг друга.
Как уже выше упоминалось, Закон «Об 

административном производстве» был при-
нят 21 октября 2005 года в Азербайджан-
ской Республике для обеспечения админи-
стративными органами реализации прав и 
свобод человека, разрешения конфликтов 
между административными органами и 
гражданами на правовом уровне и обеспе-
чения соблюдения законов. Поскольку дей-
ствующий Закон был принят для разреше-
ния споров особых категорий, для обеспе-
чения исполнения этого закона необходи-
мо было создать специализированный суд 
в этой сфере. Как результат этого, Указом 
Президента Азербайджанской Республи-
ки от 15 июля 2010 года были образованы 
новые суды с целью совершенствования су-
дебной системы в нашей стране. Одной из 
созданных новых судебных систем стали ор-
ганизованные на основе Местных Экономи-
ческих судов Административно-Экономиче-
ские суды (ныне Административные суды и 
Коммерческие суды).
Уже повторно, в связи с возникшей необ-

ходимостью, в судебной системе были про-
ведены новые реформы и Распоряжением 
Президента Азербайджанской Республики 
от 19 июля 2019 года по применению Зако-
на Азербайджанской Республики от 9 июля 
2019 года за № 1632-VQD «О внесении изме-
нений в Закон Азербайджанской Республи-
ки «О судах и судьях», в нашей стране вме-
сто Административно-Экономических судов 
был создан ряд новых отдельных Админи-
стративных судов и Коммерческих судов. 
Действующее Распоряжение оказало поло-
жительное влияние на дальнейшую специ-
ализацию судей в сфере их юрисдикции, 
на особое внимание в подходах к судебным 
разбирательствам, находящимся в их про-
изводстве и другим подобным случаям. Ре-
гулирующий для административных судов 
процедурный порядок административного 
судопроизводства – Административно-Про-
цессуальный Кодекс Азербайджанской Ре-
спублики, был принят Законом Азербайд-
жанской Республики от 30 июня 2009 года 
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«Об утверждении Административно-Про-
цессуального Кодекса Азербайджанской Ре-
спублики».
Взяв за основу осуществление деятель-

ности административного судопроизвод-
ства, оно может оцениваться как своего рода 
надзор за деятельностью некоторых адми-
нистративных органов, а также как деятель-
ность органа, препятствующего нарушению 
административными органами граждан-
ских прав. К надзорной функции админи-
стративного суда в юридической литературе 
существуют различные подходы ученых. По 
мнению Н.Г. Салишевой, административ-
ная юстиция – это система внешнего кон-
троля за действиями административных ор-
ганов и их должностных лиц по отношению 
к гражданам (5, с.78).
В настоящее время в Азербайджанской 

Республике в порядке административно-
го судопроизводства рассматриваются раз-
личные иски, куда можно отнести: иски по 
оспариванию (отмене или изменению) ад-
министративного акта, принятого админи-
стративным органом в связи с правами и 
обязанностями лица (иск об оспаривании); 
исковые требования о возложении на ад-
министративный орган соответствующего 
обязательства в связи с принятием адми-
нистративного акта либо иска о защите от 
бездействия административного органа 
(иск о принудительном исполнении ); иски 
о совершении административным органом 
определенных действий, не связанных с 
принятием административного акта (иск об 
исполнении обязательства); и др. (6, с.18).
В случае необходимости по вышеуказан-

ным искам, при соблюдении процедурных 
правил возможно обратиться в суд по под-
ведомственности, и тогда спор может найти 
разрешение в порядке административного 
судопроизводства. Судебный надзор за за-
конностью деятельности административ-
ных органов обеспечивает возможность 
гражданскому обществу быть услышанным, 
не соглашаться с действиями, не отвечаю-
щими его интересам, и оспаривать админи-
стративные акты (административная юсти-
ция) (7).
Специфический признак, характеризи-

рующий данный вид надзора, выражается в 

проверке органами правосудия законности 
действий органов власти (8, с.269).
Принимаемые административными ор-

ганами определенные административные 
акты являются одними из подразумеваемых 
обстоятельств, могущих стать причиной на-
рушения прав. Во избежание таких случа-
ев, в административном судопроизводстве 
предусмотрено приостановление испол-
нения принятого административного акта 
до окончания рассмотрения спора в суде 
и принятия заключительного акта, при-
нятия мер защиты временного характера, 
а также наложения на административный 
орган штрафа в установленном законода-
тельством порядке. Тот факт, что админи-
стративный суд находит законное решение 
спора, предоставленные ему полномочия 
по восстановлению справедливости и сами 
вышеперечисленные нюансы, указывают на 
наличие судебного надзора за деятельно-
стью административных органов. Судебный 
надзор за деятельностью административ-
ных органов воплощается в восстановлении 
нарушенных прав и интересов граждан. 
Такие характеристики, как превосходящие 
полномочия административных органов, их 
публичная сила, а иногда и их способность 
действовать в ограниченных масштабах, по 
сравнению с субъектами частного права, яв-
ляются важными основаниями для выделе-
ния административного судопроизводства в 
качестве независимого вида судебного про-
изводства (9, с.20).
Административный суд, в период нахож-

дения дела в судебном производстве, созда-
ет условия для выполнения административ-
ным органом своих обязанностей, приня-
тия необходимого административного акта 
либо обеспечения его изменения, отмены 
до окончания судебного разбирательства. 
Эта функция создает благодатную почву для 
разрешения дела в короткие сроки, устра-
нения коллизий, противоречий, возмож-
ность экономии времени, предотвращения 
волокиты и принятия законных мер против 
административного органа, допустившего 
ошибку.
В качестве заключения можно утверж-

дать, что административный суд, будучи 
государственным органом, выполняющим 
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посредством судебного производства своего 
рода миссию судебного надзора над админи-
стративными органами, является специаль-
ным институтом, который создает условия 
для обеспечения конституционных прав и 
свобод граждан, обеспечения адекватных 
требований закона в отсутствии дискрими-
нации и устанавливающим ответственность 
в случаях, установленных законодатель-
ством.
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FUNCTION OF ADMINISTRATIVE 

COURTS IN THE PROTECTION OF 
RIGHTS AND FREEDOMS

The article examines the place of the 
administrative courts of the Republic of 
Azerbaijan in the judicial system of the country. 
It is taken into account that, although various 
institutions and structures operate in the fi eld 
of protecting human rights and freedoms, 
as well as violated interests, they are not as 
effective as the courts.

At the same time, the legal supervision 
of the activities of the administrative body 
through administrative proceedings, as well as 
the exclusive role of the court in the restoration 
of violated rights, are systematically studied. 
It is argued that judicial supervision over the 
activities of administrative bodies is embodied 
in the restoration of violated rights and interests 
of citizens.

Keywords: judicial system, law, administrative 
proceedings, supervision, procedural order, rights 
and freedoms, justice
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÎÏÅÐÅÄÆÓÂÀËÜÍ² 
ÇÀÕÎÄÈ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÏÎÐÓØÅÍÍßÌ ÏÎÐßÄÊÓ 
ÍÀÄÀÍÍß Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÍÅÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÈÕ Ô²ÍÀÍÑÎÂÈÕ ÓÑÒÀÍÎÂ

У статті під адміністративно-поперед-
жувальними заходами запобігання пору-
шенням порядку надання фінансових послуг 
у діяльності кредитних спілок в Україні за-
пропоновано розуміти примусово-владну ді-
яльність органів виконавчої влади та гро-
мадських організацій щодо формування у 
правопорушників чи осіб, схильних до вчи-
нення правопорушення, законослухняної по-
ведінки, запобігання правопорушенням, що 
посягають на порядок зайняття діяльністю 
з надання фінансових послуг, із урахуванням 
обставин та умов, що негативно впливають 
на індивідуальну протиправну поведінку осо-
би. Виокремлено заходи попередження пору-
шенням порядку надання фінансових послуг 
у діяльності небанківських фінансових уста-
нов в Україні у вигляді: нормативно-правово-
го контролю; пруденційного нагляду у формі 
додержання правил надання фінансових по-
слуг; інспектування.
Ключові слова: небанківська фінансова 

установа, фінансові послуги, правопорушен-
ня, попередження.
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Розширення доступу до фінансових ре-
сурсів суб’єктів господарювання та фізич-
них осіб може стати одним із чинників для 
розвитку економіки України. Зокрема, не-
банківське кредитування, яке в Україні та 
світі розглядається як альтернатива банків-
ському, може стати додатковим джерелом 
фінансування. 
Характер та зміст завдань, які викону-

ють державні органи, вимагають застосу-
вання у їх діяльності специфічних методів. 
Те, яким чином вони будуть виконувати 
поставлені державою завдання, визначати-
ме ступінь та якість досягнення правоохо-
ронної мети. Тому для кращого вирішення 
проблем адміністративно-правового забез-
печення діяльності органів у попередженні 
правопорушень необхідно дослідити до-
цільні методи їх роботи. З’ясування змісту 
методів діяльності цих органів дасть змогу 
сформулювати відповідь на питання про те, 
якими способами найбільш дієво та раціо-
нально можна досягти мети їх діяльності.
До адміністративно-правових спосо-

бів захисту порядку надання фінансових 
послуг у діяльності НФУ належать: недо-
пущення порушення порядку надання фі-
нансових послуг; поновлення порушеного 
права; притягнення до адміністративної 
відповідальності за вчинення правопору-
шення у сфері діяльності кредитних спілок; 
відшкодування заподіяної шкоди. 
Підкреслюючи управлінський характер 

адміністративного примусу, слід зазначи-
ти, що застосовувати пов’язані з ним за-

Механізмом правового забезпечення 
фінансової безпеки держави є ціла систе-
ма організаційно-правових заходів впливу, 
що спрямована на попередження, мініміза-
цію та ліквідацію загроз фінансовій безпеці 
держави. Такий механізм є доволі склад-
ною та глибокоструктурованою системою 
реагування на виклики сучасності. Не ви-
нятком стала і сфера діяльності небанків-
ських фінансових установ (НФУ).
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ходи правомочні не всі органи виконавчої 
влади і не всі їх посадові особи, а лише ті з 
них, кому таке право надано законодавчи-
ми актами [1, с. 35]. Адміністративний при-
мус може бути застосовано щодо фізичних 
осіб, у тому числі посадових осіб, фізичних 
осіб – суб’єктів діяльності у сфері надання 
фінансових послуг. Це свідчить про індиві-
дуалізацію його застосування. Індивідуалі-
зація застосування також досягається через 
з’ясування всіх обставин справи та вибору 
найбільш бажаних заходів впливу.
Адміністративному примусу як методу 

державного управління у сфері надання 
фінансових послуг притаманна специфіка 
юридико-фактичних підстав застосування. 
Основною юридично значущою підставою 
є протиправне діяння. Д. М. Бахрах ствер-
джує, що примусові заходи не може бути 
використано поза зв’язком із конкретними 
правопорушеннями [2, с. 33]. Водночас за-
стосування заходів адміністративного при-
мусу не завжди пов’язане з адміністратив-
ним правопорушенням [3, с. 37].
Адміністративні примусові заходи у 

сфері порядку надання фінансових послуг у 
діяльності НФУ застосовують для: а) запо-
бігання правопорушенням, недопущення 
настання негативних наслідків, утворення 
певної ситуації недопущення протиправ-
них дій; б) переривання протиправної по-
ведінки, припинення розпочатого або вже 
вчиненого протиправного діяння, що пося-
гає на надання фінансових послуг, забезпе-
чення провадження в справах про адміні-
стративні проступки; в) покарання осіб, які 
вчинили адміністративні правопорушення.
Ю. П. Битяк визначає адміністративний 

примус як систему засобів психологічного 
або фізичного впливу на свідомість і пове-
дінку людей з метою досягнення чіткого 
виконання встановлених обов’язків, роз-
витку суспільних відносин у межах закону, 
забезпечення правопорядку й законності 
[4, с. 169–170]. Натомість Г. П. Бондаренко 
зазначає, що адміністративний примус – це 
складова державного примусу, що полягає 
в застосуванні органами державного управ-
ління, судами та суддями, службовими осо-
бами, а у встановлених законодавством ви-
падках – громадськістю в межах, формах і 

порядку, регламентованих чинним законо-
давством, державно-правового, психологіч-
ного та фізичного впливу до правопорушни-
ків з метою захисту охоронюваних правом 
конкретних суспільних відносин [5, с. 21].
Характеризуючи види адміністративно-

го примусу, слід зазначити, що немає єди-
ного погляду щодо цього питання. У теорії 
адміністративного права існує декілька кла-
сифікацій заходів адміністративного при-
мусу. Так, О. М. Бандурка, Ю. П. Битяк, 
С. Т. Гончарук, С. В. Ківалов, А. Т. Комзюк 
підтримують запропоновану М. І. Єропкі-
ним класифікацію заходів адміністратив-
ного примусу на заходи адміністративно-
го запобігання, заходи адміністративного 
припинення та заходи адміністративного 
стягнення [6, с. 105]. Проте не всі науковці 
погоджуються з такою класифікацією. На-
приклад, Д. М. Бахрах заперечує існування 
такого виду адміністративного примусу, як 
заходи адміністративного запобігання, вва-
жаючи, що адміністративний примус засто-
совують тоді, коли наявне адміністративне 
правопорушення. Науковець виокремлює 
такий вид адміністративного примусу, як 
відновлювальні заходи [4, с. 236]. Дослі-
джуючи означену тематику, С. С. Студені-
кін поділяє всі адміністративно-примусові 
заходи залежно від наявності адміністра-
тивно-правової санкції на адміністративні 
стягнення та інші заходи примусу (заходи 
адміністративного забезпечення, адміні-
стративно-правові заходи соціального при-
мусу або заходи припинення) [8, с. 172–174]. 
Враховуючи предмет розгляду у статті, 

варто розподілити заходи адміністратив-
ного примусу у сфері надання фінансових 
послуг у діяльності НФУ на: заходи адміні-
стративного попередження (запобігання), 
заходи адміністративного припинення, ад-
міністративні стягнення.
Заходи адміністративного поперед-

ження мають на меті не дати здійснитися 
протиправному вчинку. Їх застосовують у 
випадку, якщо правопорушення лише пе-
редбачаються, тобто вони не пов’язані зі 
здійсненням правопорушень. Вони їм за-
побігають і, у цьому контексті, передують 
застосуванню інших примусових заходів, 
спрямованих проти винних у здійсненні 



Àäì³í³ñòðàòèâíå ïðàâî

48Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

адміністративних правопорушень. Ці за-
ходи часто називають адміністративно-за-
побіжними, адміністративно-попереджу-
вальними. Їх застосовують різні суб’єкти 
з компетенцією контрольно-наглядового 
характеру з метою попередження право-
порушення в різних сферах громадського 
життя. Вони здебільшого мають галузевий 
(відомчий) профіль, але можуть здійсню-
ватися й органами із загальною управлін-
ською компетенцією [9, с. 184; 10, с. 59; 11, 
с. 311; 12, с. 130].
Сутність попередження порушень на-

дання фінансових послуг у діяльності кре-
дитних спілок полягає у недопущенні 
протиправної поведінки з боку конкрет-
них осіб, які до такої поведінки схильні, в 
усуненні причин, що сприяють вчиненню 
таких порушень та створення умов, що 
виключають протиправну поведінку. По-
друге, в усуненні причин, що зумовлю-
ють учинення правопорушень і створення 
умов, які унеможливлюють протиправну 
поведінку. Адміністративно-попереджу-
вальні заходи запобігання у сфері надання 
фінансових послуг наділені певними осо-
бливостями: виявляються у вигляді контр-
олю та нагляду за діяльністю, обмежень 
та заборон, що свідчить про їх примусову 
природу; незважаючи на те, що ці заходи 
є попереджувальними, вони здійснюються 
в односторонньому примусовому порядку 
органами і посадовими особами, які наді-
лені владними повноваженнями у сфері на-
дання фінансових послуг [13, с. 22].
Слід погодитися з Ю. П. Битяком [14, 

с. 152–153] стосовно того, що, попри чітко 
виражений профілактичний характер, такі 
заходи здійснюють у примусовому порядку, 
тобто в процесі однобічної реалізації влад-
них повноважень, а отже, безпідставними 
є спроби представити їх як заходи, позбав-
лені елементів адміністративного примусу. 
Вони зазвичай мають вигляд обмежень і 
заборон, що досить показово характеризує 
їхню примусову природу.
Законодавець розцінює адміністратив-

но-попереджувальну роботу як важливий 
компонент забезпечення законності, по-
рядку й дисципліни. З огляду на це, він 
вводить до КУпАП спеціальну статтю (ст. 6 

«Попередження адміністративних право-
порушень») [15], яка передбачає здійснен-
ня профілактичних заходів, визначає їх 
цілі та суб’єкти [12, с. 131].
На відміну від заходів адміністративно-

го припинення, які безпосередньо перери-
вають явні правопорушення або об’єктивно 
протиправні діяння, створюють умови для 
подальшого вжиття відносно порушника 
заходів відповідальності адміністративного 
чи іншого характеру, адміністративно-по-
переджувальні заходи не переривають без-
посередньо правопорушення, а спрямовані 
на його попередження та відвернення. Від 
адміністративних стягнень адміністратив-
но-попереджувальні заходи, не маючи ка-
рального характеру, не потребують вста-
новлення вини порушення як обов’язкової 
умови застосування [16, с. 85].
Необхідно підкреслити ще одну важли-

ву особливість адміністративно-поперед-
жувальних заходів. Суть її полягає в тому, 
що адміністративно-запобіжні заходи ма-
ють багато спільного із заходами адміні-
стративного припинення. Це стосується 
здебільшого забезпечення можливості при-
тягнення правопорушників до адміністра-
тивної чи кримінальної відповідальності. 
Так, огляд речей і особистий огляд можуть 
застосовуватися як адміністративно-запо-
біжні заходи та як заходи, спрямовані на 
припинення протиправного діяння, забез-
печення можливості притягнення право-
порушника до адміністративної, іноді й до 
кримінальної відповідальності (тобто як за-
ходи адміністративного припинення). По-
при те, що питання про віднесення огляду 
до певного виду примусу має більш тео-
ретичне, ніж практичне значення, немож-
ливо не помітити практичної значущості 
зазначеної проблеми, оскільки порядок 
здійснення огляду врегульовано низкою 
законів України, а його застосування пере-
слідує різну мету [16, с. 91].
На нашу думку, адміністративно-попе-

реджувальні заходи запобігання порушенням 
порядку надання фінансових послуг у діяльнос-
ті НФУ в Україні слід визначити як примусо-
во-владну діяльність органів виконавчої влади 
та громадських організацій щодо формування у 
правопорушників чи осіб, схильних до вчинен-
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ня правопорушення, законослухняної поведінки, 
запобігання правопорушенням, що посягають 
на порядок зайняття діяльністю з надання 
фінансових послуг, з урахуванням обставин та 
умов, що негативно впливають на індивідуаль-
ну протиправну поведінку особи. 
Адміністративно-попереджувальні за-

ходи запобігання у сфері надання фінан-
сових послуг наділені певними особливос-
тями: виявляються у вигляді контролю й 
нагляду за діяльністю, обмежень і заборон, 
що свідчить про їх примусову природу; не-
зважаючи на те, що ці заходи є попереджу-
вальними, вони здійснюються в односто-
ронньому примусовому порядку органами 
та посадовими особами, які наділені влад-
ними повноваженнями у сфері надання фі-
нансових послуг.
До загальних способів попередження 

правопорушень Ю. П. Битяк зараховує 
способи: виховного характеру, контролю 
та нагляду, звернення громадян і приму-
су [4, с. 217]. Виховний ефект досягається 
шляхом застосування органами державної 
влади виховного впливу до небанківських 
фінансових установ, зокрема кредитних 
спілок.
Відповідно до ст. 21 Закону України «Про 

фінансові послуги та державне регулювання 
ринків фінансових послуг» [17], Нацкомфін-
послуг здійснює державне регулювання по-
рядку надання фінансових послуг у діяльнос-
ті кредитних спілок в Україні.
Адміністративно-попереджувальні заходи 

запобігання порушенням порядку надання фі-
нансових послуг у діяльності кредитних спілок 
в Україні Нацкомфінпослуг здійснює шляхом: 
1) нормативно-правового контролю за діяль-
ністю кредитних спілок; 2) пруденційного на-
гляду у формі додержання правил надання фі-
нансових послуг; 3) інспектування.
Основні напрями попередження по-

рушень надання фінансових послуг у сфе-
рі діяльності НФУ здійснюються шляхом: 
запровадження елементів пруденційного 
нагляду, перегляд фінансових нормативів 
діяльності кредитних установ; спрощення 
дозвільних процедур розгляду документів 
шляхом запровадження процедури одно-
часного прийняття рішень НБУ щодо вне-
сення інформації про заявника до Держав-

ного реєстру фінансових установ та видачі 
йому ліцензії, а також єдиного пакета до-
кументів, який подається заявникам для 
прийняття цих рішень; використання роз-
робленого порядку удосконалення: умов і 
механізмів ліцензування з надання фінан-
сових послуг; подання річної фінансової 
звітності та аудиторського висновку до 
НБУ; формування звітних даних кредитни-
ми установами; розкриття інформації про 
фінансову діяльність.
НБУ під час прийняття рішень про за-

стосування заходів впливу у випадку по-
рушення законодавства про фінансові по-
слуги/законодавства про захист прав спо-
живачів у межах своїх повноважень засто-
совує до: страховиків; кредитних спілок; 
небанківських фінансових установ, інших, 
ніж страховики, кредитні спілки, устано-
ви-кредитодавці, установи – нові кредито-
ри, установи – колекторські компанії; не-
банківських фінансових груп; осіб, які не є 
фінансовими установами; осіб, що надають 
посередницькі послуги на ринках фінан-
сових послуг; установ-кредитодавців (крім 
кредитних спілок), установ-нових креди-
торів; установ-колекторських компаній; 
фізичних осіб-підприємців; філій страхови-
ків-нерезидентів [18].
НБУ у межах своїх повноважень у сфері 

державного регулювання ринків небанків-
ських фінансових послуг має право застосо-
вувати такі заходи впливу:

1) зобов’язати порушника вжити захо-
дів для усунення порушення та/або вжити 
заходів для усунення причин, що сприяли 
вчиненню порушення;

2) вимагати скликання позачергових 
зборів учасників фінансової установи;

3) накладати штрафи;
4) тимчасово зупиняти або відкликати 

(анульовувати) ліцензію на провадження 
діяльності з надання фінансових послуг;

5) відсторонювати керівництво від 
управління фінансовою установою та при-
значати тимчасову адміністрацію;

6) затверджувати план відновлення фі-
нансової стабільності фінансової установи;

7) виключати відповідно до законодав-
ства учасників ринків фінансових послуг 
(крім клієнтів) з Державного реєстру фі-
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нансових установ або реєстру осіб, які не є 
фінансовими установами, але мають право 
надавати окремі фінансові послуги;

8) укладати письмову угоду з фінан-
совою установою, особою, яка не є фінан-
совою установою, але має право надавати 
окремі фінансові послуги, за якою така 
особа зобов’язується сплатити визначене 
грошове зобов’язання та/або вжити захо-
дів для усунення та/або недопущення в по-
дальшій діяльності порушень, поліпшен-
ня фінансового стану фінансової установи, 
підвищення ефективності функціонування 
системи управління ризиками тощо;

9) невиконання або неналежне вико-
нання фінансовою установою, особою, яка 
не є фінансовою установою, але має право 
надавати окремі фінансові послуги, умов 
письмової угоди;

10) установлювати для небанківських 
фінансових груп підвищені економічні 
нормативи, ліміти та обмеження щодо здій-
снення окремих видів операцій.
НБУ за порушення в діяльності відо-

кремленого підрозділу учасника ринку не-
банківських фінансових послуг застосовує 
такі заходи впливу і до юридичної особи – 
учасника ринку небанківських фінансових 
послуг (крім філій страховиків-нерезиден-
тів) [17]. 
Таким чином, підводячи підсумки стат-

ті, зазначимо, що серед заходів адміністра-
тивного примусу одними з найпоширені-
ших є адміністративно-запобіжні заходи, 
які застосовуються уповноваженими ор-
ганами державної влади. Адміністратив-
но-запобіжні заходи передбачають у вста-
новлених законом випадках застосування 
обмежень до НФУ і в цьому виявляється їх 
примусовий характер, хоча правопорушен-
ня при цьому відсутні. Ось чому ці заходи 
мають чітку профілактичну спрямованість, 
мають за мету захистити інтереси фінансо-
вої безпеки, не допустити вчинення право-
порушень.
Адміністративно-попереджувальним за-

ходам запобігання властиві певні особли-
вості, які характеризують їх місце в єдиній 
системі заходів адміністративного примусу. 
Суть цих особливостей полягає в тому, що 
адміністративно-попереджувальні заходи 

тісно пов’язані із заходами припинення і 
заходами стягнення. Зв’язок адміністра-
тивно-попереджувальних запобіжних захо-
дів із заходами адміністративного припи-
нення виявляється, перш за все, у тому, що 
вони в багатьох випадках є попередниками 
заходів адміністративного припинення. У 
той же час застосування заходів припинен-
ня часто передує застосуванню адміністра-
тивних стягнень, оскільки забезпечує мож-
ливість притягнення правопорушника до 
адміністративної відповідальності.
Разом з тим адміністративно-поперед-

жувальні запобіжні заходи у сфері фінан-
сової безпеки виконують свої особливі охо-
ронні функції, які відрізняють їх від інших 
заходів адміністративного примусу, що і ви-
значає їх самостійне місце в системі цих за-
ходів. Наприклад, застосування заходів ад-
міністративного припинення характеризу-
ється тим, що воно викликається реальною 
протиправною (у тому числі об’єктивно 
протиправною) ситуацією і починається в 
момент, коли ця ситуація досягла певного 
розвитку, коли використання запобіжних 
заходів стає вже неефективним або й зовсім 
непотрібним. На відміну від заходів адміні-
стративного припинення, які безпосеред-
ньо переривають явні правопорушення або 
об’єктивно протиправні діяння, створюють 
умови для встановлення особи порушни-
ка, з’ясування обставин справи і реальної 
можливості для подальшого застосування 
до порушника заходів відповідальності ад-
міністративного чи іншого характеру, адмі-
ністративно-запобіжні заходи не перерива-
ють безпосередньо правопорушення, а по-
переджують, відвертають його вчинення.
На відміну від адміністративних стяг-

нень адміністративно-попереджувальні за-
ходи не містять у собі функції покарання 
до фізичних осіб НФУ або до самої НФУ, 
до якої вони застосовуються. Адміністра-
тивно-попереджувальні заходи, не маючи 
карального характеру, не потребують вста-
новлення вини порушника як обов’язкової 
умови застосування.
Необхідно підкреслити і ще одну важ-

ливу особливість адміністративно-поперед-
жувальних заходів запобігання порушен-
ням порядку надання фінансових послуг у 
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діяльності небанківських фінансових уста-
нов, суть якої полягає в тому, що такі за-
ходи мають багато спільного із заходами 
адміністративного припинення. В основно-
му це стосується забезпечення можливості 
притягнення правопорушників до адміні-
стративної чи кримінальної відповідаль-
ності. Так, огляд документації може засто-
совуватися як адміністративно-попереджу-
вальний захід і як захід, спрямований на 
припинення протиправного діяння, забез-
п ечення можливості для вирішення питан-
ня про притягнення уповноважених осіб 
НФУ до адміністративної або кримінальної 
відповідальності (тобто як заходи адміні-
стративного припинення). Однак питання 
про віднесення огляду до того чи іншого 
виду адміністративного примусу має біль-
ше теоретичне, ніж практичне значення. 
Однак не можна не помітити практичної 
значущості зазначеної проблеми, оскільки 
використання огляду регулюється цілою 
низкою законів України, а його застосуван-
ня переслідує різну мету.
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ADMINISTRATIVE AND PREVENTIVE 
MEASURES VIOLATION OF THE 
PROCEDURE FOR PROVIDING 

FINANCIAL SERVICES IN THE ACTIVITY 
NON-BANK FINANCIAL INSTITUTIONS

The article emphasizes that among the 
measures of administrative coercion, one of 
the most common are administrative pre-
cautionary measures applied by authorized 
state authorities. Administrative precaution-
ary measures provide for the application of 
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АНОТАЦІЯ 
У статті наголошено, що серед заходів адміні-

стративного примусу одними з найпоширеніших 
є адміністративно-запобіжні заходи, які засто-
совуються уповноваженими органами держав-
ної влади. Адміністративно-запобіжні заходи 
передбачають у встановлених законом випадках 
застосування обмежень до небанківських фінан-
сових установ і в цьому виявляється їх примусо-
вий характер, хоча правопорушення при цьому 
відсутні. Ось чому ці заходи мають чітку профі-
лактичну спрямованість, мають за мету захис-
тити інтереси фінансової безпеки, не допустити 
вчинення правопорушень.
Адміністративно-попереджувальним захо-

дам запобігання властиві певні особливості, які 
характеризують їх місце в єдиній системі заходів 
адміністративного примусу. Суть цих особли-
востей полягає в тому, що адміністративно-по-
переджувальні заходи тісно пов’язані із заходами 
припинення і заходами стягнення. Зв’язок адмі-
ністративно-попереджувальних запобіжних за-
ходів із заходами адміністративного припинення 
виявляється, перш за все, у тому, що вони в ба-
гатьох випадках є попередниками заходів адміні-
стративного припинення. У той же час засто-
сування заходів припинення часто передує засто-
суванню адміністративних стягнень, оскільки 
забезпечує можливість притягнення правопо-
рушника до адміністративної відповідальності.
У статті під адміністративно-попереджу-

вальними заходами запобігання порушенням 
порядку надання фінансових послуг у діяльності 
кредитних спілок в Україні запропоновано розумі-
ти примусово-владну діяльність органів виконав-
чої влади та громадських організацій щодо фор-
мування у правопорушників чи осіб, схильних до 
вчинення правопорушення, законослухняної пове-
дінки, запобігання правопорушенням, що посяга-
ють на порядок зайняття діяльністю з надання 
фінансових послуг, із урахуванням обставин та 
умов, що негативно впливають на індивідуальну 
протиправну поведінку особи. Виокремлено захо-
ди попередження порушенням порядку надання 
фінансових послуг у діяльності небанківських фі-
нансових установ в Україні у вигляді: норматив-
но-правового контролю; пруденційного нагляду у 
формі додержання правил надання фінансових 
послуг; інспектування.
Ключові слова: небанківська фінансова уста-

нова, фінансові послуги, правопорушення, попе-
редження.

restrictions on non-bank fi nancial institutions 
in cases established by law, and this reveals 
their coercive nature, although there are no 
offenses. That is why these measures have a 
clear preventive focus, are aimed at protecting 
the interests of fi nancial security, to prevent 
offenses.

Administrative-preventive measures are 
characterized by certain features that charac-
terize their place in a single system of adminis-
trative coercion. The essence of these features 
is that administrative and preventive measures 
are closely related to measures of suspension 
and recovery measures. The connection be-
tween administrative precautionary measures 
and administrative termination measures is 
manifested, fi rst of all, in the fact that in many 
cases they are precursors of administrative ter-
mination measures. At the same time, the ap-
plication of termination measures often pre-
cedes the application of administrative penal-
ties, as it provides an opportunity to bring the 
offender to administrative responsibility.

In the article, administrative and pre-
ventive measures to prevent violations of the 
procedure for providing fi nancial services in 
the activities of credit unions in Ukraine are 
proposed to understand the coercive activities 
of executive authorities and public organiza-
tions to form offenders or persons prone to 
crime, law-abiding behavior, crime preven-
tion. encroach on the procedure for engaging 
in fi nancial services, taking into account the 
circumstances and conditions that adversely 
affect the individual illegal behavior of the 
person. Measures to prevent violations of the 
procedure for providing fi nancial services in 
the activities of non-bank fi nancial institutions 
in Ukraine in the form of: regulatory and legal 
control; prudential supervision in the form of 
compliance with the rules of fi nancial services; 
inspection.

Keywords: non-bank fi nancial institution, 
fi nancial services, offenses, warnings.
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ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÍÀËÈÇ ÑÓÁÚÅÊÒÀ 
ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß

В статье указывается, что на осно-
вании уголовного законодательства Азер-
байджанской Республики, не подлежит 
уголовной ответственности лицо, которое 
во время совершения общественно опасного 
деяния (действия или бездействия) находи-
лось в состоянии невменяемости, то есть 
не могло осознавать фактический харак-
тер и общественную опасность своих деяний 
(действий или бездействия) либо руководить 
ими вследствие хронического психического 
заболевания, временного нарушения психи-
ческой деятельности, слабоумия либо иного 
психического заболевания.
Ключевые слова: Международный, зако-

нодательство, здоровье, статья, преступле-
ние. 
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указанные в соответствующих нормах [5, с. 
246-247]. 
В Уголовном кодексе Азербайджан-

ской Республики не используется термин 
«субъект преступления». Несмотря на это, 
во главах Общей и Особой части уголовно-
го закона используются другие термины, 
связанные с лицо, несущим уголовную от-
ветственность. К примеру, в Общей части 
Уголовного Кодекса используются нижеу-
казанные термины: 

- лицо, совершившее преступление (ста-
тьи 6,8,9,11,13);

- лицо, подлежащее к уголовной ответ-
ственности (статьи 7,19,20);

- осужденное лицо (статьи 49,50,51,53 и 
пр.);

- лицо, признанное виновным в совер-
шении преступления (статья 58);

- лицо, отбывающее наказание (статьи 
76-77).
Терминами которые используются в 

Особой части Уголовного Кодекса, являют-
ся нижеследующие:

- лицо, использующее свое должностное 
положение (статьи 154, 156, 157, 163 и пр.);

- должностное лицо (статьи 206, 308, 
311 и пр.);

- другие. В юридической литературе это 
деление осуществил И. Агаев, и он указал 
на то что и в общей и в особой частях , по 
сути, когда речь идет о лицах, так или ина-
че названных, то имеются ввиду субъекты 
преступления [3, с. 334]. 

Существует четыре элемента, создаю-
щие содержимое преступления, одним из 
них является субъект преступления. Субъ-
ектом преступления является лицо, совер-
шившее общественно опасное действие, 
и способное нести уголовную ответствен-
ность, соответствующую законодательству. 
Если выразиться точнее, субъект престу-
пления по уголовному праву – это физи-
ческое лицо, достигшее установленного 
законом возраста при совершении обще-
ственно опасного деяния, предусмотренно-
го уголовным законом, умышленно или же 
по неосторожности, являющийся вменяе-
мым, а в некоторых случаях по отдельно-
сти имеющий определенные особенности, 
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Как и было указано, субъект преступле-
ния является одним из четырех составля-
ющих элементов преступления. Поэтому 
субъект преступления входит в состав пре-
ступления в качестве важного признака. 
В соответствии с требованием статьи 19 
Уголовного кодекса Азербайджанской Ре-
спублики «Уголовной ответственности под-
лежит вменяемое физическое лицо, достиг-
шее возраста, установленного настоящим 
Кодексом и совершившее преступление» 
[1, с. 19]. 
Если в деянии не имеются признаки 

субъекта, установленные уголовным зако-
ном, то и состава преступления тоже нет. 
Возраст и вменяемость являются общими 
признаками, являющимися важными для 
признания физического лица в качестве 
субъекта преступления. Принято называть 
общим субъектом, лица, сочетающее в себе 
эти признаки. Наряду с перечисленными 
признаками возрастного предела и вменя-
емости, принято назвать особым субъектом 
тот субъект, в котором имеются дополни-
тельные признаки, необходимые для воз-
никновения ответственности. 
Преступление является социальным со-

бытием, поэтому субъектом преступления 
может являться человек, имеющий разум и 
свободу воли. Такая позиция соответствует 
обязанностям и принципам уголовного за-
конодательства. 
Субъектом любого преступления может 

быть только вменяемый человек. Вменяе-
мость- это способность лица, совершивше-
го общественно опасное деяние, осознать 
общественно опасный характер своих дей-
ствий, и его способность управления ими 
[3, с. 340], или же осознание лицом харак-
тера своих действий, и руководство ими, в 
том числе, его способность отвечать за со-
вершенное им общественно опасного дея-
ния [2, с. 60].
В соответствии со статьей 21 Уголовно-

го кодекса Азербайджанской Республики, 
не подлежит уголовной ответственности 
лицо, которое во время совершения обще-
ственно опасного деяния (действия или 
бездействия) находилось в состоянии не-
вменяемости, то есть не могло осознавать 
фактический характер и общественную 

опасность своих деяний (действий или без-
действия) либо руководить ими вследствие 
хронического психического заболевания, 
временного нарушения психической дея-
тельности, слабоумия либо иного психиче-
ского заболевания. Лицу, совершившему 
общественно опасное деяние (действие или 
бездействие) в состоянии невменяемости, 
судом могут быть назначены принудитель-
ные меры медицинского характера, пред-
усмотренные настоящим Кодексом [1, с. 
21]. 
Важным признаком субъекта престу-

пления является возрастной предел даю-
щий возможность привлечь к уголовной 
ответственности. Возрастным пределом, 
дающим возможность привлечения к уго-
ловной ответственности, является возраст-
ной предел после его достижения, лицо 
бывает способным действовать в соответ-
ствии со здоровым мышлением в соответ-
ствии с его психофизическим развитием, 
осознавать общественную опасность своих 
действий и их результатов. 
В истории развития уголовного законо-

дательства имеются различные подходы к 
возрастному пределу. В «Основных нача-
лах по Уголовному праву Азербайджанской 
ССР», принятых в 1920 году, субъект пре-
ступления устанавливается с 14 лет. Лица, 
не достигшие четырнадцатилетия при до-
пуске каких- либо ошибок, к ним приме-
няются меры воспитательного характера. 
Статья 18 УК Азербайджанской Республи-
ки. Принятого в 1922 году, сохраняет в 
себе положения ранее действующего за-
конодательства, и установил возрастной 
предел для субъекта преступления в неко-
торых преступлениях 14 лет. Закон, в тоже 
время, смягчает срок наказания, установ-
ленного лицам с 14 по 16 лет, до половины 
высшей меры наказания, установленного в 
санкциях, а срок наказания, установленно-
го лицам с 16 по 18 лет до одно трети части 
высшей меры наказания установленного в 
санкциях статьи 18а и 18б УК. В основных 
началах уголовного законодательства Со-
юзов ССР и союзных республик, принятом 
в 1924 году, не было указаний о возрастном 
пределе субъекта преступления. В связи с 
тем, что в основных началах этот вопрос 
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остался открытым, то начиная с 1926 года 
в Уголовных кодексах, принятых в респу-
бликах, возрастной предел, установленный 
для субъекта преступления, решался по – 
разному. Например, во втором Уголовном 
Кодексе АР, принятом в 1927 году, возраст-
ной предел для субъекта, совершившего 
некоторые преступления, устанавливался 
с 14 лет, но в Уголовном Кодекса Белару-
си, субъектом преступления совершивше-
го определенное преступление, считалось 
лицо, достигшее 16 лет. Затем в уголовных 
кодексах республики были сделаны неко-
торые серьезные изменения по вопросам 
уголовной ответственности несовершенно-
летних. Эти изменения, в первую очередь, 
были закрыты постановлением ВРК и СНК 
ССР «О мерах борьбы с преступностью сре-
ди несовершеннолетних», от 7 апреля 1935 
года. 
Этим постановлением, вступившим в 

законную силу, в первую очередь, привле-
кается внимание к борьбе с преступностью 
среди несовершеннолетних. В тоже время, 
решением от 7 апреля 1935 года для субъ-
екта преступления для некоторых престу-
плений, был установлен возрастной предел 
12 лет. Общий возрастной предел в данном 
постановлении был снижен до 14 лет. По-
сле этого в Уголовных Кодексах республик 
были сделаны соответствующие изменения 
в соответствии с указаниями, связанными 
с возрастным пределом постановления со-
юза. 
Статьей 12 УК АР (1927 года) возраст-

ной предел в связи с кражей. С проявле-
нием насилия, нанесением травмы телу, 
убийство за преступления, становящиеся 
причиной железнодорожной аварии- ука-
зано 12 лет, а за прочие преступления- ука-
зано – 14 лет.
Постановлением от 7 апреля 1935 года, 

в том числе, из уголовных кодексов респу-
блик было снято и указ о необходимости 
снижения наказания несовершеннолетних 
до половины или же в размере одной трети 
наказания. 
Указание, относящееся к возрастному 

пределу субъекта преступления УК Азер-
байджанской Республики от 1927 года, 
было применено до 6 января 1959 года до 

вступления в законную силу Основ уголов-
ного законодательства Советского союза и 
союзных республик. В основах для субъек-
та преступления указано 16 лет, а в некото-
рых преступлениях- указано- 14 лет. Воз-
растной предел, установленный Основами, 
в дальнейшем были включены в новые уго-
ловные кодексы, принятые в 1959-1960 гг. 
[5, с. 249].
При установлении возрастного предела 

для привлечения к ответственности учи-
тывались уровень сознания несовершен-
нолетнего, его способность воспринимать 
события в социальной среде и действовать 
соответствующим образом. Умение пони-
мать социальные опасности поведения че-
ловека постепенно формируется в процессе 
воспитания и в результате жизненных на-
блюдений. В таких советах, как, не бери чу-
жое, не бросай камень, попадешь кому- то 
в глаз, остерегайся огня и не дерись, соци-
альная опасность определенных действий 
постепенно прививаются в семье, школе и 
сообществе. Такое обучение помогает под-
росткам с раннего возраста понять соци-
альную опасность действий, направленных 
против жизни, здоровья, собственности 
и общественного порядка. Когда человек 
достигает определенного возраста, он по-
степенно накапливает жизненный опыт, 
понимает свои действия и развивает спо-
собность выбирать правильное поведение 
в той или иной ситуации [5, с.249]. 
Уголовной ответственности подлежит 

лицо, достигшее ко времени совершения 
преступления шестнадцатилетнего возрас-
та. Лица, достигшие ко времени соверше-
ния преступления четырнадцатилетнего 
возраста, подлежат уголовной ответствен-
ности за умышленное убийство, умышлен-
ное причинение тяжкого или менее тяжко-
го вреда здоровью, похищение человека, 
изнасилование, насильственные действия 
сексуального характера, кражу, грабеж, 
разбой, вымогательство, неправомерное 
завладение автомобилем или иным транс-
портным средством без цели хищения, 
умышленные уничтожение или повреж-
дение имущества при отягчающих обсто-
ятельствах, терроризм, захват заложника, 
хулиганство при отягчающих обстоятель-
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ствах, хищение либо вымогательство огне-
стрельного оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств, хище-
ние либо вымогательство наркотических 
средств или психотропных веществ, приве-
дение в негодность транспортных средств 
или путей сообщения [1, с. 20].
Состав преступлений, наказуемых с 

14 лет в действующем Уголовном кодек-
се, стал гораздо более конкретным. Если в 
предыдущем УК необходимый уровень за-
щиты был установлен в случае умышленно-
го убийства в состоянии сильного психиче-
ского возбуждения, умышленного убийства 
матерью новорожденного ребенка, умыш-
ленного убийства, переходящего необхо-
димый уровень самозащиты, убийства по 
неосторожности и причинения тяжких или 
мало тяжких преступлений, легких теле-
сных повреждений в состоянии сильного 
эмоционального стресса, если ответствен-
ность за причинение тяжких телесных по-
вреждений путем опрокидывания, причи-
нения легких телесных повреждений, из-
биения, пыток была установлена   в возрасте 
с 14 лет, действующий Уголовный кодекс 
определяет ответственность за эти престу-
пления возрастной предел с 16.
В целом, если мы сравним статью 10 

Уголовного кодекса 1960 года со статьей 20 
действующего Уголовного кодекса, которая 
предусматривает перечень преступлений, 
наказуемых до 14 лет, мы можем сравнить 
количество преступлений, наказуемых до 
14 лет с действующим уголовным законо-
дательством, и становится очевидно, что их 
число было значительно сокращено.
В Уголовном кодексе установление уве-

личенного минимального возрастного пре-
дела уголовной ответственности осущест-
вляется двумя способами: 

- Путем указания соответствующего 
возрастного предела в диспозиции Особой 
части Уголовного кодекса;

- Бланкетным способом, требующих 
обращения прочих нормативных актов, 
определяющих минимальный возрастной 
предел субъекта преступления.
Например, в нижеуказанных составах 

преступления уголовная ответственность 
устанавливается не менее с 18 лет: 

- Вовлечение несовершеннолетнего в 
совершение преступления (статья 170),

- Вовлечение несовершеннолетнего в 
занятие проституцией, либо совершение 
аморальных действий (статья 171),

- Уклонение от прохождения военной 
службы (статья 321), 

- В том числе, субъект военных престу-
плений (XII раздел особой части УК).
Несомненно, чтобы стать капитаном 

корабля, врачом, должностным лицом по 
другим должностям, необходимо достичь 
совершеннолетия, вопрос возрастного пре-
дела в решении ответственности ст.ст. 142, 
269, 308. 309, 311, 313, 314 и пр. УК, связан 
с особыми субъектами [3, с. 350]. 
Как и видно из содержания статьи 

20.2 Азербайджанской Республики, субъ-
ектом террористического преступления 
является лицо, достигшее 14-летия. Но 
некоторые авторы предлагают устано-
вить возрастной предел не в качестве 14 
лет, а 16 лет. Ч.Мустафаев, который воз-
ражает против установления возрастного 
предела субъекта террора в качестве 16 
лет, обосновывает свои мысли следующи-
ми изречениями: «В сравнении с преды-
дущими периодами, в нынешних услови-
ях, когда сознание человека развивается 
очень быстро, террор и террористиче-
ские акты широко распространяется, и 
его вредные результаты воспринимаются 
всеми, то невозможно принять тот факт, 
что лицо достигшее 14-летия не может 
воспринять суть данного преступления. 
Уже является реальностью то, что в се-
годняшний день дети малой возрастной 
группы с помощью интернета могут осу-
ществлять различного рода операции, 
и могут заполучить информации. Дети 
14 лет несравненно отличаются от своих 
сверстников, живших в прошедшие годы. 
Исследования показывают, что в сравне-
нии с прошлыми годами преступники и, 
в особенности, их молодая часть, более 
склонны к безжалостности. В таких усло-
виях является обоснованным установле-
ние уголовной ответственности за терро-
ристический акт с 14 лет» [4, с. 39].
Раздел терроризма по определенной 

классификации делается предметом обсуж-
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дения. И так, некоторые авторы указывают 
на 2 формы терроризма: 

- создание преступной организации для 
совершения террористического акта, не 
связанной с государством;

- террористический акт, совершенный 
одним государством против другого госу-
дарства [9, с.79-80].
Внутренний терроризм совершается 

двумя субъектами: 
- государство совершает внутреннюю 

террористическую деятельность против 
своего народа; 

- допускают террористические акты 
против своих политических и экономиче-
ских конкурентов со стороны внутренних 
террористических группировок внутри 
страны, в том числе со стороны различных 
лиц. 
Первый вид внутреннего терроризма, 

т. е. террористические акты, совершае-
мые государством, относительно надежно 
контролируется международными орга-
низациями. Международные организации 
держат под наблюдением соблюдение прав 
человека и гражданина в разных странах.
Международный терроризм осущест-

вляется и самим террористическим госу-
дарством (т.е. самим государством, помога-
ющим терроризму), и в том числе между-
народными террористическими организа-
циями. К таким типам террористической 
организации относятся «Аль-Каида», «Бен-
Ладен», «Хамас» в Палестине и Израиле, 
«Хизбалла» (Ливан), «Братья- мусульмане» 
(Египет, Сирия, Саудовская Аравия) и пр. 
[6, с. 283].
В другом источнике террористические 

источники делятся на три группы.
- Террористическая политика осущест-

вляемая государствами- государственный 
терроризм. Накануне кризиса в зоне зали-
ва в 2003 году по данным ООН и Госдепар-
тамента США к государствам, поддержива-
ющим терроризм, относятся Иран, Ирак, 
Сирия, Судан, Китай, Северная Корея, 
Куба и Ливия. 

- Самофинансирование террористиче-
ской организации. Такого рода организа-
ции используя наркобизнес, незаконную 
продажу оружия, торговлю людьми, за-

хват в заложников, контрабанду, фаль-
шивое денежное обращение, различного 
рода пожертвования и пр., относящиеся 
к международной преступности, приобре-
тают огромный капитал, и используют эту 
прибыль в целенаправленном террориз-
ме. 

- Террористические организации, кото-
рые непосредственно не занима-ются тер-
роризмом, но финансируют организации, 
группировки и пр., заинтере-сован ные в 
совершении террористических операций 
[10]. Международный терроризм, как пре-
ступление отличается от обычного терро-
ризма (терроризм, с которым ведется борь-
ба в национальном законодательстве) высо-
кой степенью общественной опасности. Что 
делает это преступление более социально 
опасным, так это то, что во многих случаях 
оно организовано государством и направ-
лено против международных отношений, 
международной безопасности и других по-
добных объектов. Кроме того, тот факт, что 
государство не является живым организ-
мом, и в этом отношении исключение его 
способности нести уголовную ответствен-
ность как отдельное лицо никоим образом 
не должны ограничивать его способность 
выражать уголовную ответственность за 
это преступление. Учитывая генезис пре-
ступлений и правонарушений, закономер-
ности развития и влияние мер против всех 
форм преступности на эволюцию общества, 
а также опыт преследования юридических 
лиц, то возможно достичь определения 
правовых основ уголовной ответственно-
сти государства. Субъектом преступления 
международного терроризма является не 
только вопрос ответственности государ-
ства как формы политической организации 
правительства, но и вопрос его ответствен-
ности наряду с ответственностью конкрет-
ных физических лиц.
Государство управляется соответству-

ющими структурами власти и должност-
ными лицами, руководящими ими. Госу-
дарство примет аморфную форму без этих 
учреждений, без лиц, руководящих этими 
учреждениями. И так, во всех случаях дви-
жущей силой являются индивидуальности 
[4, s.29-30]. Мы тоже принимаем мысли ав-
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тора, и считаем, что в любом случае субъ-
ектом преступления является физическое 
лицо. 
В юридической литературе встречает-

ся идея, что субъектом терроризма может 
быть как отдельное лицо, так и устойчивое 
объединение отдельных лиц и террористи-
ческих групп, избравших методы насилия 
и терроризма для достижения своих целей 
[8, с. 142].
В литературе встречается мысль, что 

существует три синдрома террористов, со-
вершающих террористические преступле-
ния. Это нижеследующие: 

- Зомби, 
- Рембо,
- Камикадзе-джихад 
Зомби – страшное существо. Оно совер-

шает ужасные убийства и его невозможно 
убить, потому что оно уже мертво. Им при-
суще создавать ужас. Они жестокие люди, 
которые длительное время получали пато-
логический стресс в очень тяжких стрессо-
вых ситуациях.
Рембо – террористы таким синдромом, 

это люди, стремящиеся к ужасу во имя вы-
соких целей, и не умеющие жить по друго-
му. Им присущи такие качества как эмоци-
ональность, честность, желание находится 
в очень экстремальных ситуациях. Они не 
могут убивать кого попало, они убивает 
ради важных целей. Их лозунгом является 
«Мы защищаем людей, подвергшихся на-
падению». 
Камикадзе – джихад – террорист, гото-

вый умереть по поручению. Террористы 
жертвуют своей жизнью, им нравится уйти 
в иной мир, но в тоже время по мере воз-
можности становятся причиной смерти 
врагов, и должны отвести их в иной мир. 
Чувство камикадзе- это устранить страх, и 
убить в себе чувство страха. Их основной 
целью является умереть «за что-нибудь». 
Это является подсознательным призна-
нием самоуничтожения [7, с. 78-79; 8, 
с.144].
Профессор Ф.Самандаров в следующей 

форме анализирует психологические осо-
бенности личности террориста: 

- чувства человека, облеченного вла-
стью над высокой миссией;

- чужое отношение к положительным 
общественным ценностям;

- склонность к отрицательному мыш-
лению. Человек, который видит в жизни 
только отрицательные стороны всего; 

- склонность создавать личные пробле-
мы за пределами источника и в то же время 
сосредотачиваться на защите себя вокруг 
«себя»; отсутствие самокритики и самовлю-
бленность;

- считать себя незаменимым лицом в 
группе, внутри террористической органи-
зации, в партии, среди народа; 

- жить с желанием быть знаменитой 
личностью в обществе самоутверждения; 

- постоянно мыслить о готовности к са-
мозащите; 

- стоять на самой низкой ступеньке тер-
пимости, часто раздражаться. Нервозность, 
характерное психологическое состояние; 

- жить внутри высокого стресса волне-
ния. 
Само собой ясно, что перечисленные 

психологические особенности не являются 
характерными для каждого участника тер-
рористической группы. Исследователи, ра-
ботающие вокруг этой темы, показывают, 
что для личности террористов не характер-
на какая- либо психологическая патология. 
Кроме этого внутри террористов немало 
людей с нарушением психической деятель-
ности [6, с. 290].
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The article indicates that on the basis of the 
criminal legislation of the Republic of Azerbai-
jan, a person who, during the commitment of 
a socially dangerous act (action or inaction) 
was in a state of insanity, that is, could not re-
alize the actual nature and social danger of 
his/her actions (actions or inaction) or control 
them due to chronic mental illness, temporary 
mental impairment, dementia or other mental 
illness, is not subject to criminal liability.
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ÏÐÀÂÀ ÄÈÒÈÍÈ ÒÀ ÄÅßÊ² ÏÐÎÁËÅÌÈ, 
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У правовому суспільстві будь-який грома-
дянин наділений правами і свободами, нада-
ними йому від народження, які мають бути 
визнані, дотримані та захищені державою, 
громадянам надається судовий захист, який 
гарантує всю повноту прав, свобод та закон-
них інтересів. Оскільки ця обставина не об-
межена будь-якими винятками, то особи, 
які не досягли 18 років (повноліття, тобто 
повної дієздатності), теж мають комплекс 
таких прав.
Упродовж кількох років у юридичній 

літературі, засобах масової інформації пи-
тання реалізації та захисту прав дітей, фак-
ти грубого та часом нелюдського поводження 
з дитиною не втрачають актуальності та 
злободенності. Занепокоєння щодо реалізації 
прав дитини проявляється на всіх рівнях 
(національному та міжнародному) тому 
що людство в цілому та держава, зокрема, 
стурбовані здатністю майбутніх поколінь 
гарантувати життєздатність суспільства 
та його майбутнє процвітання і України в 
тому числі.
Ключові слова: права, людина, громадян, 

дитина, порушення, законодавство.
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дно, що порушення прав дітей відбувається 
практично щодня, у деяких випадках такі 
порушення супроводжуються фізичним та/
або моральним насиллям.
Діти складають особливу категорію 

населення, яка потребує надання особли-
вого правового захисту в силу фізичної та 
розумової незрілості, в чітко регламенто-
ваному правовому статусі, тому що діти 
більшою мірою, ніж дорослі, залежать від 
держави, оточення та системи соціальних 
інститутів. Така специфіка прав дитини є 
підставою для виділення їх в окремий ін-
ститут права.
Ця стаття присвячена дослідженню 

прав дитини та проблемам їх дотримання 
та застосування згідно з міжнародно-пра-
вовими нормами та чинним національним 
законодавством України. 

Стан дослідження проблеми
Упродовж окремих етапів розвитку 

суспільства та держави з урахуванням вне-
сення змін до національного законодавства 
України правові основи щодо прав дити-
ни досліджувались окремими вченими, 
серед яких є Ю.О. Буров, Л.В. Волинець,-
Ю.А. Войцеховська, Н.М. Крестовська, 
О.Ф. Скакун, М.А. Маніна, О.Ф. Фрицький, 
О.М. Кудрявцева, І.В. Швець, О.А. Шульц, 
А.А. Оржаховська, І.В. Волошина та інші. 
Дослідження цих вчених є пізнавальні та 
несуть змістовний характер, але з ураху-
ванням соціального розвитку суспільства, 
підвищення рівня порушення законних 

Постановка проблеми
На сьогодні в Україні проблема дотри-

мання законних прав, свобод та інтересів 
дітей як з боку держави в особі посадових 
осіб, так і з боку самих батьків є досить 
актуальною. Аналізуючи статистичні дані 
звернень до Національної поліції та пові-
домлення із засобів масової інформації, ви-
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прав, свобод та інтересів дитини, вдоскона-
лення національного законодавства Укра-
їни, виникає необхідність у додатковому 
дослідженні проблем захисту прав дитини.

Мета дослідження полягає у досліджен-
ні особливостей захисту законних прав, 
свобод та інтересів дитини, виявлення про-
блем їх додержання та застосування. 

Наукова новизна дослідження
Жодна держава у світі не є зразковою 

у сфері дотримання прав дитини. Навіть у 
найбільш високорозвинених країнах спо-
стерігається зростання злочинності непо-
внолітніх, наявність сімей з низьким рів-
нем життя, дитяча смертність внаслідок 
недостатнього медичного обслуговування, 
зростання соціального сирітства та без-
притульних дітей, буллінг тощо. Питання 
про права дитини та їх захист в Україні 
є однією з найгостріших соціально-еко-
номічних та політичних проблем, у вирі-
шенні якої держава зацікавлена. Дитина 
– це «специфічний» суб’єкт дослідження, 
оскільки дитина в силу своєї фізіологічної 
незрілості потребує надання йому спеці-
альних  прав і забезпечення їхнього додат-
кового захисту.

 
Виклад основного матеріалу

Відповідно до чинного законодав-
ства України дитиною є особа віком до 
18 років (до досягнення нею повноліття). 
Малолітньою вважається дитина до до-
сягнення нею чотирнадцяти років. 
Неповнолітньою вважається дитина у віці 
від чотирнадцяти до вісімнадцяти років. 
У свою чергу, права дитини – це ряд 
прав і свобод, які мають українці віком до 
18 років.
Ст. 1 Закону України «Про охорону ди-

тинства» та ст. 1 Закону України «Про гро-
мадянство України» визначають, що дитина 
- особа віком до 18 років (повноліття), якщо 
згідно із законом, застосовуваним до неї, 
вона не набуває прав повнолітньої раніше, 
у свою чергу, дитинство - період розвитку 
людини до досягнення повноліття [1, 4]. 
Розділення періоду розвитку дитини до 
повноліття на малолітній та неповнолітній 

встановлюється чинними нормами Цивіль-
ного та Сімейного кодексами України.
Декларація прав дитини 1959 року 

встановила, що за кожною дитиною без 
будь-яких відмінностей чи дискримінації 
закріплено весь комплекс прав (принцип 
№ 1), а саме: дитина має бути наділена 
всіма зазначеними в цій Декларації пра-
вами. Ці права мають визнаватися усіма 
державами без жодних винятків і без 
розрізнення чи дискримінації за озна-
ками раси, кольору шкіри, статі, мови, 
релігійних, політичних або інших пере-
конань, національного чи соціального по-
ходження, майнового стану, народження 
або іншими обставинами, що стосуються 
самої дитини чи її сім’ї [2]. У розвиток цьо-
го положення у 1989 році було прийнято 
Конвенцію про права дитини, яка про-
голосила основні права дитини, а саме: 
1) права на життя та здоровий розвиток; 
2) декларація про ім’я; 3) декларація про 
громадянство; 4) право знати своїх бать-
ків; 5) права на турботу батьків та на 
спільне проживання з ними; 6) права та 
обов’язки щодо дітей їхніх батьків [3].
Конвенція визнає дитину суб’єктом 

права і ставить перед державами, які її під-
писали, завдання підготовки дітей до само-
стійного життя, нормального розвитку та 
формування їх особистості відповідно до 
загальнолюдських цінностей.
Права дитини, зазначає Н.М. Опольсь-

ка, є об’єктивно визначеними соціально-
економічним рівнем розвитку суспільства 
та юридично гарантованими державою. 
Це ті можливості задоволення потреб 
та інтересів дитини, реалізація яких є 
необхідною умовою для її нормального жит-
тя й гармонійного розвитку, здійснюється 
самою дитиною або за допомогою інших 
осіб [7, с. 16].
Захист прав дітей в Україні реалізу-

ється нормами, викладеними у Конститу-
ції України, Сімейному кодексі України та 
інших нормативно -правових актах. Так, 
Конституція України згідно із загально-
визнаними нормами міжнародного права 
гарантує права і свободи людини та грома-
дянина України (ст.ст. 27, 28, 29, 32, 51, 52, 
53, 57), чим створює соціально-економічну 
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основу та правову базу для нормальної осві-
ти, виховання та розвитку дітей.
Сімейний кодекс України націлений на 

зміцнення сім’ї, побудови її на взаємному 
коханні та повазі її членів, взаємодопомоги 
та взаємовідповідальності, неприпустимос-
ті втручання у справи сім’ї та безперешкод-
ного здійснення та захист членами сім’ї, 
включаючи дітей своїх прав. Ст. 1 цього 
кодексу визначає засади шлюбу, особис-
ті немайнові та майнові права і обов’язки 
подружжя, підстави виникнення, зміст 
особистих немайнових і майнових прав та 
обов’язків батьків і дітей, усиновлювачів та 
усиновлених, інших членів сім’ї та родичів [5].
Окрім вищезгаданих, дитина має й інші, 

передбачені Сімейним кодексом України, 
Законом України «Про державну допомо-
гу сім’ям з дітьми», Законом України «Про 
освіту», права: бути вислуханою батьками, 
іншими членами сім’ї, посадовими особами 
з питань, що стосуються її особисто, а також 
з питань сім’ї; власності на майно, придбане 
батьками або одним з них для забезпечен-
ня розвитку, навчання та виховання (одяг, 
іграшки, книги, музичні інструменти, спор-
тивне обладнання); з 14 років брати участь 
у розпорядженні аліментами, які одержані 
для її утримання, а також і на самостійне 
одержання аліментів та розпорядження 
ними; з 16 років змінити своє прізвище та 
ім’я у порядку, встановленому законом; про-
тивитися неналежному виконанню батька-
ми своїх обов’язків щодо неї; звернутися за 
захистом своїх прав та інтересів до органу 
опіки та піклування, інших органів держав-
ної влади, органів місцевого самоврядуван-
ня та громадських організацій, а з 14 років 
– безпосередньо до суду тощо [9, 10].
Закон України «Про охорону дитин-

ства» визначає завдання політики держави 
на користь дітей, такі як здійснення прав 
дітей, гарантованих Конституцією Укра-
їни; заборона їх дискримінації та віднов-
лення прав дітей у випадках їх порушень; 
формування нормативної бази гарантій 
прав дитини та допомога у фізичному, ін-
телектуальному, психічному, духовному та 
моральному розвитку дітей, вихованню в 
них патріотизму та громадськості.

Закон «зачіпає» комплекс правових, со-
ціальних, житлових та інших прав дити-
ни, визначає відповідальність осіб, винних 
у порушенні прав дітей та заподіяння їм 
шкоди.
Основне навантаження щодо захисту 

законних прав та інтересів дитини лягає 
на батьків, а в органах освіти, охорони 
здоров’я, соціального розвитку, а також 
у правоохоронній сфері тощо - на співро-
бітників та фахівців. Захищати права дітей 
покликаний також представник Уповнова-
женого Верховною Радою України з питань 
дотримання прав дитини та сім’ї.
В Україні проголошені та реалізовані 

права дітей, які мають на меті сприяти як 
індивідуалізації особистості; збереження 
фізичної недоторканності та недоторкан-
ності внутрішнього світу. Але чинне зако-
нодавство містить значну кількість прога-
лин, що не дозволяють повною мірою за-
хистити права дітей. 
Так, кожна дитина в Україні має право 

знати своїх батьків, але у разі усиновлення 
у сімейному законодавстві прямо передба-
чено норму, що регулює таємницю усинов-
лення, що обмежує назване вище право. 
Особи, винні у розголошенні таємниці уси-
новлення без згоди усиновлювача, притя-
гуються до кримінальної відповідальності 
відповідно до ст. 168 Кримінального кодек-
су України. У юридичній науці обговорю-
ється питання про співвідношення пра-
ва дитини знати своїх батьків та таємниці 
усиновлення. Окремі вчені пропонують 
ввести відкрите усиновлення за аналогією 
з деякими західними країнами. Розкриття 
таємниці усиновлення є порушенням нор-
ми, передбаченої Конституцією України з 
метою охорони приватного життя грома-
дян. Таємниця усиновлення покликана 
захищати інтереси дитини, забезпечуючи 
йому комфортні психологічні умови пере-
бування у сім’ї усиновлювачів. Винятком 
із цього правила слід визнати випадки, 
коли бажання громадянина знати своє по-
ходження необхідно йому для визначен-
ня генетичної історії сім’ї та знаходження 
біологічних зв’язків у випадках діагности-
ки спадкових захворювань, запобігання 
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шлюбам із близькими кровними родичами 
тощо. 
Одним із життєво важливих прав дити-

ни, що забезпечують її нормальний розви-
ток, а також фізичне та психічне здоров’я, 
є право на місце проживання. Дитина, пе-
ребуваючи в залежності від батьків, не має 
змоги самостійно захищати свої права, вна-
слідок свого малого віку та фінансової неді-
єздатності забезпечити себе житлом. Тому 
батьки мають забезпечити йому реалізацію 
цього права, а держава – створити необхід-
ні гарантії для виконання батьками цього 
обов’язку. Це, зокрема, відбувається при 
окремому проживанні дитини та батька – 
власника житлового приміщення, оскільки 
згідно з Житловим кодексом України (ст. 
64) до членів сім’ї власника житлового при-
міщення відносяться тільки ті, що прожи-
вають разом із дітьми [6].
У юридичній літературі існує думка про 

те, що дитина, яка залишилася після розі-
рвання шлюбу проживати з одним із бать-
ків, у якого немає житлового приміщення 
у власності, але який отримує аліменти від 
іншого батька,  не може вважатися членом 
сім’ї власника. Але слід зауважити, що роз-
лучення батьків не тягне за собою припи-
нення юридичного зв’язку з дітьми (окрім 
випадків, коли один з батьків позбавлений 
батьківських прав за рішенням суду, але і в 
цьому випадку батьківські обов’язки зали-
шаються), що стосується і права на житло. 
У силу наявності кровних зв’язків та спо-
рідненості факт існування сімейних від-
носин не може залежати від спільного або 
окремого проживання або наявності або 
відсутності родинних почуттів між батька-
ми та дітьми.
Іншою проблемою у забезпеченні права 

дитини на житло є відсутність його захис-
ту у тих випадках, коли батьки здійснюють 
угоди з житлом, на яке у дитини є право 
власності або право на проживання. Дозвіл 
органів опіки та піклування батькам на від-
чуження житлового приміщення умовою 
придбання ними іншого житла, передба-
ченого законодавством, не гарантує до-
тримання прав дитини на житло, оскільки 
не може примусити батьків до придбання 
житла, крім того, ситуацію посилює відсут-

ність чітких вимог до житлового приміщен-
ня, що купується в цьому випадку. Вирі-
шення цього питання, можливо, полягає у 
наданні органам опіки та піклування права 
на контроль, що передбачає повноваження 
перевіряти наступну за відчуженням неру-
хомого майна угоду та звертатися до суду з 
вимогою про визнання такої угоди недій-
сною у разі встановлення факту порушення 
прав дитини.
Ще однією, досить значною, пробле-

мою є домашнє насилля, у відповідності 
до п. 3 ст. 1 Закону України «Про запобі-
гання та протидію домашньому насиль-
ству» домашнє насильство - діяння (дії або 
бездіяльність) фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насиль-
ства, що вчиняються в сім’ї чи в межах 
місця проживання або між родичами, або 
між колишнім чи теперішнім подружжям, 
або між іншими особами, які спільно про-
живають (проживали) однією сім’єю, але не 
перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, неза-
лежно від того, чи проживає (проживала) 
особа, яка вчинила домашнє насильство, у 
тому самому місці, що й постраждала особа, 
а також погрози вчинення таких діянь [8].
Домашнє насильство – це не лише 

одна з найпоширеніших, важких та трав-
матичних життєвих ситуацій, але й одне з 
найпоширеніших порушень прав людини. 
Домашнє насильство тривалий час сприй-
малося як «приватне питання» окремої 
особи, але сучасна концепція прав люди-
ни надає можливості для зміни подібного 
сприйняття та переведення цієї проблеми 
у статус колективної, яку має вирішувати 
все суспільство загалом. Насильство є од-
нією з найгостріших соціальних проблем, 
оскільки воно не лише відбивається без-
посередньо на самих жертвах, а й дестабі-
лізує суспільство загалом, несе загрозу со-
ціальному порядку. Поширеною формою 
насильства виступає побутове (домашнє) 
насильство щодо дітей, що деструктивно 
впливає на інститут сім’ї та моральний стан 
суспільства. Сім’я є одним із базових со-
ціальних інститутів, благополуччя та соці-
альне самопочуття її членів безпосередньо 
взаємопов’язані з суспільним благополуч-
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чям. Тому забезпечення здорового кліма-
ту у сім’ї, запобігання будь-яким проявам 
агресії та жорстокості з боку її членів вкрай 
важливі.
Дорослі мають низку соціальних пере-

ваг перед дітьми: як у галузі цілепокладан-
ня, так і у сфері засобів досягнення своїх 
цілей. У плані цілепокладання: дорослі, як 
правило, соціалізовані, адаптовані до своїх 
соціальних ролей, які враховують систему 
громадських заборон, санкцій та фізичних 
наслідків своїх вчинків, чого немає у дітей. 
Тому завдання дорослих у сім’ї – передати 
цей соціальний досвід дітям, скоригувавши 
його на менші можливості та соціальні ролі 
дитини. З позиції ресурсів, у дорослих теж 
є значні переваги:   вони фізично сильніші 
за дітей, у них вищий соціальний статус. Ці 
обставини створюють умови для диктату 
дорослих щодо дітей, а низці культур – та 
для використання насильства щодо дітей.
Таким чином, домашнім насильством 

над дітьми є використання фізичної сили, 
психологічного, економічного тиску, сек-
суального примусу щодо дітей для при-
душення їх волі та «придбання» над ними 
влада.
Виходячи з наведеного визначення, до 

видів домашнього насильства над дітьми 
можна віднести: 1) фізичне насильство;-     
2) психологічне (емоційне) насильство; 3) 
сексуальне насильство; 4) економічне на-
сильство.
Фізичне насильство належить до одного 

з найпоширеніших видів насильства. Воно 
полягає, насамперед, у нанесенні ударів, по-
штовхів, стусанів, використання сторонніх 
предметів для заподіяння болю. Фізичним 
насильством можуть бути визнані ляпаси, 
хапання, кидання, удушення, залякування, 
ненадання допомоги тощо. Крайньою фор-
мою фізичного насильства є катування, за-
подіяння тяжкої шкоди здоров’ю, завдання 
травм, несумісних з життям.
Фізичне насильство стосовно дітей може 

відбуватися у сім’ях з різним соціальним 
статусом, проте найчастіше подібні випад-
ки виявляються: 1) у неповних або малоза-
безпечених сім’ях; 2) у сім’ях, у яких один 
або обидва батьки не є біологічними; 3) у 
сім’ях, у яких обидва батьки є безробітни-

ми; 4) у сім’ях, у яких один або обидва бать-
ки є алко- чи наркозалежними; 5) у сім’ях, у 
яких один або обидва батьки або інші чле-
ни сім’ї мають кримінальне сьогодення чи 
минуле; 6) у сім’ях з низьким рівнем освіти 
та культури всередині сім’ї; 7) за наявності 
у дитини психічних, розумових або фізич-
них відхилень тощо. 
Імовірність жорстокого поводження з 

дитиною підвищується, як правило, за на-
явності сукупності факторів. До таких фак-
торів можна віднести насильство, пережите 
в дитинстві батьками; важку життєву ситу-
ацію, у яку потрапила сім’я; фінансові про-
блеми сім’ї; соціально-економічні кризи в 
країні тощо.
Фізичне насильство над дітьми може 

спричинити такі наслідки для дітей до-
шкільного та молодшого шкільного віку, 
як страх до батьків або дорослих, агресив-
ність, замкнутість, відсутність дружніх від-
носин з однолітками, низька успішність у 
школі, пасивність, втеча з дому, жорсто-
кість до тварин; у підлітків - бродяжни-
цтво, вживання алкоголю та наркотиків, 
депресія, суїцидальні спроби.
Психологічне чи емоційне насильство 

проявляється у вербальних (словесних) 
образах, шантажі, висловлювання загроз 
контролю над життям жертви, у тому чис-
лі у соціальних мережах, над колом її спіл-
кування, її розпорядком дня, примус до 
скоєння будь-яких дій, руйнування осо-
бистих речей жертви тощо. Психологіч-
не насильство над дітьми також є одним з 
найпоширеніших видів насильства і може 
бути як самостійно, так і поряд з іншим ви-
дом насильства в родині. Психологічне на-
сильство може призвести до депресивного 
стану, страх, почуття тривоги, суїцидальні 
думки жертви, фізичне нездужання, заго-
стрення хронічних захворювань тощо.
У дітей, які пережили психологічне на-

сильство в сім’ї, спостерігається комплекс 
наслідків у вигляді відставання у психічно-
му та фізичному розвитку, зниження інте-
лектуальних здібностей, замкнутості, під-
вищеної довірливості або, навпаки, підви-
щеного страху перед незнайомими людь-
ми, труднощів у спілкуванні з однолітками, 
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поганої успішності у навчанні, низької са-
мооцінки та підвищеної тривожності.
Сексуальне (статеве) насильство - це 

примус до статевого акту або інших сексу-
альних дій через застосування загроз, сили 
та придушення волі жертви. Наслідки сек-
суального насильства є найбільш руйнівни-
ми. Дослідження сексуальних маніяків, пе-
дофілів показує, що щодо більшості з них у 
дитинстві (юності) були скоєні протиправні 
дії сексуального характеру (у тому числі та 
членами сім’ї). Дуже великий відсоток са-
могубств відбувається не на ґрунті фізич-
ного чи психологічного насильства, а саме 
після скоєння сексуального насильства.
Економічне насильство може полягати у 

відмові від утримання членів сім’ї, у найсу-
ворішому контролю над витратами членів 
сім’ї, приховування власних доходів, ви-
трати кривдником сімейних грошей тільки 
на власні потреби, самостійне прийняття 
більшості фінансових рішень тощо.
Крім перерахованих видів насильства 

щодо дітей, можна назвати ще такий вид 
насильства, як нехтування дитиною. Цей 
вид насильства полягає у невиконанні бать-
ками своїх функцій (відсутність турботи).
Під нехтуванням дитиною розуміється 

регулярне невиконання батьками або осо-
бами, які їх замінюють, своїх обов’язків із 
задоволення потреб дитини, життєво необ-
хідних для його правильного розвитку. Це 
можуть бути потреби емоційного характе-
ру, потреби в їжі, догляду, медичної допо-
моги, освіті. Нехтування дитиною також 
має негативні наслідки, до яких можна 
віднести затримки у розвитку дитини, по-
гіршення здоров’я, проблеми в адаптації. 
Ознаками нехтування є: відставання у фі-
зичному чи психомовному розвитку, часті 
захворювання, травми, агресивність, деві-
антна поведінка, невибіркова довірливість, 
зовнішній вигляд дитини тощо.
У рамках первинних та віддалених на-

слідків насильства можуть виникати пост-
травматичні стресові розлади, особистісні 
порушення психіки, девіантна сексуальна 
та аутодеструктивна поведінка, алкоголізм, 
наркоманія. Крім суттєвої фізичної шкоди, 
здоров’ю потерпілих - дітей від насиль-
ницьких посягань потрібно враховувати і 

морально-психологічний збиток, який не 
піддається оцінці та може дати «знати» про 
себе через багато років.
Проблема боротьби з домашнім насиль-

ством у цілому, над дітьми зокрема, є дуже 
складною у світлі того, що існує безліч пе-
решкод до його запобігання. Такими пе-
решкодами можуть служити неготовність 
жертви вживати заходів, бездіяльність 
працівників правоохоронних органів за 
відсутності фізичної шкоди, відсутність не-
відкладних механізмів захисту або навіть 
необізнаності про їх існування. Доцільно 
у таких ситуаціях проводити відповідний 
комплекс заходів щодо закріплення слідів 
кримінального правопорушення (насиль-
ства), незалежно від позиції потерпілого. 
Потрібно суміщення різних багатопрофіль-
них технологій роботи з дітьми, так як над-
звичайно важливо, щоб дитина, що знахо-
диться в кризовому та небезпечному фізич-
ному та душевному для здоров’я стану або 
зазнала домашнього насильства, мала мож-
ливість отримувати консультації, повну ін-
формацію з юридичних (правових) питань, 
психологічну підтримку.
Потрібне створення системи 

взаємопов’язаних та скоординованих між 
собою заходів, що здійснюються державни-
ми органами, громадськими об’єднаннями, 
окремими громадянами з метою нейтралі-
зації, блокування або усунення тих чи ін-
ших криміногенних факторів у сфері до-
машнього насильства над дітьми. 
В Україні, на законодавчому рівні, має 

чинність низка нормативно-правових ак-
тів щодо профілактики та запобігання 
домашнього насилля щодо дітей, серед 
яких є: Конституція України; Конвенція 
ООН про права дитини; Конвенція Ради 
Європи про захист дітей від сексуальної 
експлуатації та сексуального насильства; 
Європейська конвенція про здійснення 
прав дітей; Цивільний кодекс України; 
Сімейний кодекс України; Криміналь-
ний кодекс України; Кодекс України про 
адміністративні правопорушення; Закон 
України «Про охорону дитинства»; За-
кон України «Про запобігання та проти-
дію домашньому насильству»; Постанова 
Кабінету Міністрів України від 22 серпня 
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2018 року № 658 «Про затвердження По-
рядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють 
заходи у сфері запобігання та протидії до-
машньому насильству і насильству за озна-
кою статі»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 24 вересня 2008 року № 866 
«Питання діяльності органів опіки та пі-
клування, пов’язаної із захистом прав ди-
тини»; Наказ Міністерства у справах сім’ї, 
молоді та спорту України та Міністерства 
внутрішніх справ України від 07 вересня 
2009 року № 3131/386 «Про затверджен-
ня Інструкції щодо порядку взаємодії 
структурних підрозділів, відповідальних 
за реалізацію державної політики щодо 
попередження насильства в сім’ї, служб у 
справах дітей, центрів соціальних служб 
для сім’ї, дітей та молоді та відповідних 
підрозділів органів внутрішніх справ з 
питань здійснення заходів з попереджен-
ня насильства в сім’ї»; Наказ Міністерства 
охорони здоров’я України від 01 лютого 
2019 року № 278 «Порядок проведення 
та документування результатів медичного 
обстеження постраждалих осіб від домаш-
нього насильства, та надання їм медичної 
допомоги»; Наказ Міністерства освіти і 
науки України від 02 жовтня 2018 року-
№ 1047 «Про затвердження Методичних 
рекомендацій щодо виявлення, реагуван-
ня на випадки домашнього насильства і 
взаємодія педагогічних працівників із ін-
шими органами та службами»; Лист Мі-
ністерства освіти і науки України від 18 
травня 2018 року № 1/11-548 «Методичні 
рекомендації щодо запобігання та проти-
дії насильству»; Лист Міністерства освіти 
і науки України від 30 жовтня 2018 року 
№ 1/9-656 «Про перелік діагностичних ме-
тодик щодо виявлення та протидії домаш-
ньому насильству відносно дітей».

Висновки
У законодавстві та правозастосовній 

практиці України проголошені та реалі-
зуються права дитини, зафіксовані у між-
народних договорах. Ступінь захисту прав 
дитини залежить від обставин та особли-
востей кожної ситуації, наявності вже за-
подіяної чи потенційної шкоди добробуту 
дитини.

Своєчасна ідентифікація випадків по-
рушення прав дитини та звернення сус-
пільної уваги повинні сприяти розробці та 
прийняттю адекватних сучасним умовам 
скоординованих технологій та механізмів 
захисту прав дітей. Взаємодія між держав-
ними установами, правоохоронними ор-
ганами, органами охорони здоров’я, кри-
зовими центрами має особливе значення. 
При цьому важливо, щоб усі ці структури 
працювали в тісному контакті, а постраж-
далі – діти від порушення їхніх законних 
прав, свобод та інтересів могли отримувати 
всебічну підтримку та своєчасну кваліфіко-
вану допомогу. Подолання, запобігання та 
профілактика порушення прав дитини не-
можлива без об’єднаних зусиль усіх струк-
тур суспільства.
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CHILDREN’S RIGHTS AND 
SOME ISSUES RELATED TO THEIR 

APPLICATION
In a legal society, every citizen is endowed 

with the rights and freedoms granted to him 
from birth, which must be recognized, re-
spected and protected by the state, citizens are 
provided with judicial protection that guaran-
tees the full rights, freedoms and legitimate 
interests. As this circumstance is not limited by 

any exceptions, persons who have not reached 
18 years of age (adulthood, ie full legal capac-
ity) also have a set of such rights.

For several years in the legal literature, the 
media, the issues of realization and protection 
of children’s rights, the facts of rude and some-
times inhuman treatment of the child do not 
lose relevance and topicality. Concerns about 
the realization of children’s rights are mani-
fested at all levels (national and international). 
Because humanity in general and the state in 
particular are concerned about the ability of 
future generations to guarantee the viability 
of society and its future prosperity, including 
Ukraine.

Keywords: rights, person, citizens, child, viola-
tion, legislation.
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ÑÓ×ÀÑÍÀ ÏÀÐÀÄÈÃÌÀ 
ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÎ¯ ÇËÎ×ÈÍÍÎÑÒ²

В умовах глобалізації, транснаціональ-
ного співробітництва, трансформаційних 
перетворень національної економіки не-
гативним трендом проходить поширення 
економічної злочинності та криміналізація 
фінансово-економічних відносин. 
Визначено, що злочинність у сфері еко-

номіки – це корислива злочинна діяльність 
службових осіб та інших учасників еконо-
мічних відносин, спрямована на заподіяння 
матеріальної шкоди підприємствам, уста-
новам, організаціям різних форм власності 
або суб’єктам господарювання. 
У статті, на основі аналізу наукових 

досліджень, сформульовано основні детер-
мінанти економічної злочинності; вста-
новлено кореляційні зв’язки між рівнем 
фінансово-економічної злочинності та низь-
ким рівнем відповідальності за вчинення 
такого типу кримінальних правопорушень. 
Запропоновано, імплементувати у Кри-

мінальний кодекс України термін «кримі-
нальні правопорушення у сфері економіки», 
як умисні суспільно небезпечні діяння у сфе-
рі права власності, встановленого порядку 
здійснення господарської та службової ді-
яльності, що завдають шкоду суспільним 
економічним відносинам, законним правам 
та інтересам громадян і суб’єктів господа-
рювання, незалежно від форм власності. 
Ключові слова: економічна злочинність, 

злочинність в економічній сфері, кримі-
нальні правопорушення у сфері економіки, 
фінансові ресурси, фінансові ризики.
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Постановка проблеми
В умовах глобалізації, транснаціональ-

ного співробітництва, трансформаційних 
перетворень національної економіки не-
гативним трендом проходить поширення 
економічної злочинності та криміналізація 
фінансово-економічних відносин. Актуаль-
ності проблема набула саме нині, в умо-
вах транснаціонального співробітництва й 
трансформаційних перетворень національ-
ної економіки, коли негативним трендом 
виступає поширення економічної злочин-
ності та криміналізація фінансово-економіч-
них відносин.
Сучасна структура економічної  зло-

чинності охоплює значну частину кримі-
нальних правопорушень, що вчиняються в 
бюджетній  сфері, адже метою таких корис-
ливих діянь, що вчиняються у сфері еко-
номіки, усе частіше стає вилучення коштів 
із державної казни у легальних формах 
господарської  діяльності чи повноважень 
щодо контролю за цією діяльністю з вико-
ристанням службового становища посадо-
вих осіб. 

Мета статті
Нaукoвий aнaлiз норм чиннoгo кри-

мiнaльнoгo, процесуального зaкoнoдaвcтвa, 
моніторинг змісту оперативно-розшукових 
векторів нецільового використання бюджет-
них коштів службовими особами. Обстежен-
ня дoктринaльних пiдхoдiв щoдo механізму 
протидії економічній злочинності в кон-
тексті формування теoретикo-приклaдних 
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прoпoзицiй і окреслення векторів боротьби 
з нецільовим використанням бюджетних 
коштів.

Ступінь дослідженості теми
Вивченню проблемних питань протидії  

кримінальним правопорушенням у 
бюджетній  сфері у рамках кримінально-
го, адміністративного, фінансового пра-
ва, теорії  управління, кримінологічної  та 
криміналістичної  наук, свої  дослідження 
присвятили такі вчені, як П. П. Андрущен-
ко, А. С. Беніцький , А. І. Берлач, О. О. Бонда-
ренко, С. Г. Гуржій , Л. М. Доля, О. М. Джу-
жа, В. П. Головіна, П. Т. Гега, Т. В. Качка, 
Р. А. Калюжний , А. О. Клименко, Я. Ю. Кон-
дратьєв, О. Є. Користін, М. Є. Короткевич, 
О. В. Маркова, І. Є. Мезенцева, В. М. По-
пович, С. В. Симовян, В. С. Щербина, 
В. К. Шкарупа. 
Характеристику окремих видів так зва-

них «економічних кримінальних правопо-
рушень» у рамках оперативно-розшукової  
діяльності, наведено у роботах вітчизня-
них учених правознавців: К. В. Антоно-
ва, В. І. Василинчука, О. Ф. Долженко-
ва, І. П. Козаченка, Д. Й . Никифорчу-
ка, С. І. Ніколаюка, В. Л. Ортинського, 
В. Д. Пчолкіна, Л. П. Скалозуба, Б. Г. Ро-      
зовського та інших. 
Проте, більшість праць мають 

«оглядовий » характер або стосуються лише 
загальних аспектів проблеми виявлення і 
розслідування кримінальних правопору-
шень, пов’язаних із фінансовими ресурсами, 
бюджетними коштами, що потребує подаль-
ших розвідок у цій площині. 

Виклад основного матеріалу
Злочинність у сфері економіки – це ко-

рислива протиправна діяльність службових 
осіб та інших учасників економічних відно-
син, спрямована на заподіяння матеріальної 
шкоди підприємствам, установам, органі-
заціям різних форм власності або суб’єктам 
господарювання. 
Матеріальною ознакою злочинності у 

сфері економіки є незаконне збагачення 
шляхом заподіянь матеріальної шкоди юри-
дичним і фізичним особам, що займаються 
економічною діяльністю. Тому вказана зло-

чинність відноситься ним до типу корисли-
вої злочинності [1].
Сучасна структура економічної  злочин-

ності охоплює значну частину злочинів, що 
вчиняються в бюджетній  сфері. Науковці та 
практики зазначають, що метою корисли-
вих злочинів, що вчиняються у сфері еко-
номіки, усе частіше стає вилучення коштів 
із казни у легальних формах господарської  
діяльності чи повноважень щодо контролю 
за цією діяльністю з використанням службо-
вого становища посадових осіб. 
Виділяючи особливості кримінальних 

правопорушень у фінансово-економічній 
сфері, не можна не вказати на одну з істот-
них причин їх вчинення – наявність високо-
го ступеня фінансових ризиків та недостат-
нє на них реагування як з боку держави, так 
і з боку учасників фінансових відносин. 
В. Коваленко слушно зазначає, що «… фі-

нансова сфера, постійно наповнюючись роз-
маїттям нових фінансових інструментів та їх 
похідних, постійно відтворює ризики, недо-
оцінка яких (як підтвердила світова фінансова 
криза) зумовлює локальні та глобальні нега-
разди . …  для сучасного фінансового ринку 
характерне посилення впливу факторів неви-
значеності, зумовлених використанням склад-
них фінансових продуктів, які реально ство-
рюють додаткові системні ризики» [2, с. 31].
За кримінально-правовою ознакою до 

числа кримінальних правопорушень «еко-
номічної спрямованості» доцільно віднести 
діяння, відповідальність за які передбачена 
різними нормами Кримінального кодексу 
України [3], які містяться в розділах проти 
власності та у сфері господарської діяль-
ності, у сфері службової діяльності та про-
фесійної діяльності, пов’язаної з наданням 
публічних послуг [4, с. 414-416], зокрема: 

– ст. 185 КК України «Крадіжка»; 
– ст. 190 КК України «Шахрайство»; 
– ст. 191 КК України «Привласнення, 

розтрата майна або заволодіння ним шля-
хом зловживання службовим становищем»;

– ст. 198 КК України «Придбання, отри-
мання, зберігання чи збут майна, одержано-
го кримінально протиправним шляхом»; 

– ст. 209 КК України «Легалізація (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом»; 
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– ст. 212 КК України «Ухилення від спла-
ти податків, зборів (обов’язкових платежів)»; 

– ст. 227 КК України «Умисне введення 
в обіг на ринку України (випуск на ринок 
України) небезпечної продукції»; 

– ст. 229 КК України «Незаконне вико-
ристання знака для товарів і послуг, фірмо-
вого найменування, кваліфікованого зазна-
чення походження товару»; 

– ст. 358 КК України «Підроблення до-
кументів, печаток, штампів та бланків, збут 
чи використання підроблених документів, 
печаток, штампів»; 

– ст. 364 КК України «Зловживання вла-
дою або службовим становищем»;

– ст. 366 КК України «Службове підро-
блення»; 

– ст. 369 КК України «Пропозиція, обі-
цянка або надання неправомірної вигоди 
службовій особі».
Виходячи з вищевикладеного, можна 

стверджувати, що незаконні дії службових 
та матеріально-відповідальних осіб у сфері 
економічної злочинності,  пов’язані із: 

- привласненням, розтратою майна або 
заволодінням ним шляхом зловживання 
службовим становищем; 

- ухиленням від сплати податків, зборів, 
інших обов’язкових платежів; 

- випуском або реалізацією недоброякіс-
ної продукції; 

- корупційними та іншими протиправ-
ними діяннями. 
Чинний Кримінальний кодекс України 

не виокремлює розділу під назвою «Злочи-
ни у сфері економічної діяльності», а статті, 
які містять кримінальну відповідальність 
за фінансово-економічні правопорушення, 
репрезентовані у Розділі VI «Кримінальні 
правопорушення проти власності» та Розділ 
VII «Кримінальні правопорушення у сфері 
господарської діяльності». На нашу думку, 
у Кримінальний Кодекс України доцільно 
ввести окрему кримінально-правову катего-
рію, дефініцію «кримінальні правопорушен-
ня у сфері економіки».
Основні риси фінансово-економічних 

правопорушень проявляються в тому, що їх 
скоюють у сфері легальної й нелегальної гос-
подарської діяльності; суб’єктами цих діянь 
можуть бути як підприємець, так і інші осо-

би, які сприяють здійсненню господарської 
діяльності; вони наносять економічний, по-
літичний, моральний збиток суспільству й 
державі; вони спрямовані на одержання 
економічної вигоди; їх скоюють тільки умис-
но; можуть вчинятися різними способами, 
передбаченими чинним кримінальним за-
конодавством [5, с.11-12].
Протидія злочинності, охоплює три сфе-

ри суспільних відносин: 
1) загальна організація протидії злочин-

ності – це сукупність організаційних (облік, 
реєстрація), управлінських (прогнозування, 
планування, координація, визначення стра-
тегії і тактики), профілактичних (реалізація 
програм і планів, здійснення профілактич-
них заходів), контрольних (вивчення прак-
тики, встановлення тенденцій злочинності) 
та інших дій різноманітних органів та уста-
нов, які взаємодіють для досягнення спіль-
них результатів; 

2) правоохоронна діяльність – система 
заходів з реалізації правоохоронних та/або 
правозастосовних функцій державними ор-
ганами, громадськими об’єднаннями  чи 
громадянами; 

3) попередження злочинності – це здій-
снення спеціальними суб’єктами передба-
чених законом заходів для недопущення 
розвитку злочинного наміру на попередніх 
стадіях вчинення злочину, виявлення ознак 
вчинених діянь, встановлення осіб, які їх 
скоїли, притягнення цих осіб до відпові-
дальності, відновлення порушених прав, сво-
бод і законних інтересів громадян та відшко-
дування збитків від злочинних дій [6, с. 45]. 
Правоохоронну функцію у сфері еконо-

мічних порушень бізнесу виконують подат-
кова міліція, Служба безпеки України та На-
ціональна поліція України. За даними офі-
ційної статистики Офісу Генерального про-
курора, у 2019 році було зареєстровано 1287 
кримінальних проваджень за ухилення від 
сплати податків. Водночас, на стадії досу-
дового розслідування у поточному році вже 
було закрито 262 кримінальні провадження, 
з яких 259 - за відсутності складу/події кри-
мінального правопорушення [7].
Результатами судового розгляду відпо-

відних справ за попередній рік у Єдиному 
державному реєстрі судових рішень наявні 
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всього 18 вироків, а саме: 10 обвинувальних 
вироків, із яких 3 – на підставі угод про ви-
знання винуватості та 8 виправдувальних 
вироків [7]. Така статистика свідчить про 
недостатньо ефективну роботу, в першу чер-
гу, так званої донедавна «податкової міліції», 
Бюро економічної безпеки, у розслідуванні 
економічних злочинів, необхідність позба-
вити правоохоронні органи від невластивих 
їм функцій та відокремити правоохоронну 
функцію від сервісної функції податкової.
Як стверджує С. С. Чернявський, для 

розслідування так званих «економічних зло-
чинів» заходи мають бути спрямовані на: 
використання даних оперативних підрозді-
лів, дослідження актів ревізій, аудиторських 
перевірок; одержання інформації від право-
охоронних і контролюючих органів (підроз-
ділів Державної фіскальної служби України, 
Бюро економічної безпеки, Національного 
банку України, Державної митної служби 
України та інших) [8, с. 639].
До загальних завдань, що вирішуються 

під час розслідування кримінальних право-
порушень у сфері економіки, відносять: 

1) визначення об’єкта посягання та 
предмета (сукупності об’єктів) кримінально-
го правопорушення; 

2) встановлення особи, яка вчинила сус-
пільно небезпечне діяння; 

3) апроксимація умов та способу вчинен-
ня кримінального правопорушення; 

4) виявлення об’єкта «економічного» 
кримінального правопорушення; 

5) відшкодування винною особою запо-
діяних збитків; 

6) встановлення причин та умов, що 
сприяли вчиненню злочинного діяння.
Погоджуємось із позицією Канцір І. А. 

та Скорик Г. І. [9], які окреслюють превен-
тивний інструментарій економічної злочин-
ності:

- удосконалення понятійного апарату; 
- уніфікація регуляторної політики у 

сфері права та економіки;
- дерегуляція повноважень та визна-

чення механізму співпраці регуляторних 
органів;

- удосконалення норм чинного за-
конодавства з метою впровадження нової 

культури ведення бізнесу та превенції про-
явам економічної злочинності;

- гарантування паритетних умов нор-
мативного регулювання державного та не-
державного секторів економіки.

Висновки
Кримінальні правопорушення у сфері 

економіки – це умисні суспільно небезпеч-
ні діяння проти права власності, встанов-
леного порядку здійснення господарської 
та службової діяльності, що завдають шко-
ду суспільним економічним відносинам, 
законним правам та інтересам громадян і 
суб’єктів господарювання незалежно від 
форм власності. 
Статистика свідчить про недостатньо 

ефективну роботу компетентних органів у 
розслідуванні економічних злочинів, необ-
хідність позбавити правоохоронні органи 
від невластивих їм функцій та відокремити 
правоохоронну функцію від сервісної «функ-
ції податкової», правового, консультативно-
го супроводу. 
Абсолютно виправданим, доречним є 

створення у 2021 році центрального органу 
виконавчої влади, на який покладається за-
вдання щодо протидії правопорушенням, 
що  посягають на функціонування економіки 
держави (Бюро економічної безпеки Украї-
ни).
Детективи Бюро економічної безпеки 

України (дізнавачі, слідчі) вже уповноваже-
ні в межах компетенції, визначеної Законом 
України «Про оперативно-розшукову ді-
яльність» та Кримінальним процесуальним 
кодексом України, здійснювати оператив-
но-розшукову діяльність і досудове розслі-
дування кримінальних правопорушень, від-
несених законом саме до підслідності Бюро 
економічної безпеки України (криміналь-
них правопорушень, передбачених стаття-
ми 199, 200, 203-2, 204, 205-1, 206, 212, 212-

1, 218-1, 219, 220-1, 220-2, 222, 222-1, 223 

1, 224, 229, 231, 232, 232-1, 232-2, 233 Кримі-
нального кодексу України).
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SUMMARY 
The current structure of economic crime covers 

a signifi cant proportion of crimes committed in 
the public sector. The purpose of mercenary crimes 
committed in the economic sphere is increasingly 
the withdrawal of funds from the treasury in 
legal forms of economic activity or the authority to 
control these activities using the offi cial position of 
offi cials.

In globalization, transnational cooperation, 
transformational transformations of the national 
economy, the spread of economic crime, and 
criminalization of fi nancial and economic relations 
is negative trend.

It had determined that economic crime is a selfi sh 
criminal activity of offi cials and other participants 
in economic relations aimed at causing material 
damage to enterprises, institutions, organizations 
of various ownership or business entities.

Based on the analysis of scientifi c research, 
the article formulates the main determinants of 
economic crime, had substantiated the material 
feature of fi nancial and economical; correlations 
had established between the level of fi nancial and 
economic crime and the low level of responsibility 
for committing this type of crime. A signifi cant 
reason for committing economic crimes is a high 
degree of fi nancial risk and insuffi cient response 
to them both by the state and by participants in 
fi nancial relations.

It had proposed to implement in the Criminal 
Code of Ukraine the term «criminal offenses in the 
economic sphere» as intentional socially dangerous 
acts against property rights, the established 
procedure for economic and offi cial activities that 
harm public economic relations, legal rights, and 
interests of citizens and businesses regardless of 
ownership.

Keywords: economic crime, crime in the 
economic sphere, criminal offenses in the economic 
sphere, fi nancial resources, fi nancial risks.
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ÂÈÊËÈÊÈ

У статті на основі аналізу наукових дослі-
джень визначено основні детермінанти про-
цедури публічних закупівель; обґрунтовано ме-
ханізм їх проведення у сфері охорони здоров’я; 
встановлено кореляційні зв’язки між зростан-
ням витрат на закупівлю лікарських засобів 
і медичних товарів та рівнем злочинності у 
цій сфері.
Встановлено, що проведення публічних 

закупівель із забезпечення населення лікар-
ськими засобами, медичними товарами та 
підтримання інфраструктури цієї галузі ґрун-
тується на дослідженнях формулярної систе-
ми – використання ліків із доведеною ефек-
тивністю їхньої дії за певного патологічного 
процесу. 
Визначено, що публічні закупівлі товарів, 

робіт і послуг у сфері охорони здоров’я здійсню-
ються на основі Закону України «Про публіч-
ні закупівлі», проте закупівля медикаментів 
здійснюється з урахуванням вимог спеціаль-
них законів та відомчих наказів, які регламен-
тують порядок вибору лікарських засобів та 
встановлюють спеціальні вимоги до суб’єктів, 
які беруть участь у тендерних процедурах, 
що спричинює криміналізацію сфери охорони 
здоров’я, сприяє поглибленню кризи не лише в 
організації медичного забезпечення населення, 
а й у соціальній сфері громадян, реалізуючи лі-
карські засоби, вироби медичного призначення 
та надаючи послуги за завищеними цінами. 
Обґрунтовано необхідність прийняття 

Закону України «Про особливості здійснення 
закупівель у сфері охорони здоров’я», з метою 
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запобігання завищенню цін та організації опе-
ративного реагування на перебої з постачан-
ням лікарських засобів та медичних виробів, 
зокрема через застосування механізму під-
писання рамкових угод в інтересах закладів, 
установ, організацій і підприємств охорони 
здоров’я. 
Ключові слова: публічні закупівлі, охорона 

здоров’я, кримінальні правопорушення у сфері 
публічних закупівель, тендер, медикаменти, 
лікарські засоби, медичні послуги.

Постановка проблеми
Однією з основних передумов для 

ефективної організації виявлення кримі-
нальних правопорушень у сфері публічних 
закупівель товарів, робіт та послуг у сфері 
охорони здоров’я є знання співробітника-
ми правоохоронних органів особливостей 
функціонування цієї сфери в умовах рин-
кових відносин. 
Як засвідчило вибіркове дослідження, 

сфера охорони здоров’я, як і будь-яка інша, 
має багато особливостей, обумовлених 
структурно-місткими її елементами (цілі, 
завдання, функції, місце і роль у системі 
використання бюджетних коштів, прин-
ципи організації торгів, внутрішній до-
кументообіг при організації торгів тощо). 
Розкриття змісту цих елементів у рамках 
предмета дослідження, на наш погляд, дає 
змогу продемонструвати сучасний стан ві-
тчизняних публічних закупівель товарів, 
робіт та послуг у сфері охорони здоров’я. 
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У рамках сучасного медичного обслуго-
вування населення України, актуальності 
набуває підвищення ефективності вико-
ристання державних фінансових ресурсів 
для повного забезпечення медикаментами 
та медичним обладнанням органів охоро-
ни здоров’я. Одним із засобів державного 
регулювання охорони здоров’я є функціо-
нування системи публічних закупівель як 
перспективного й важливого макроеко-
номічного регулятора, що сприяє форму-
ванню повноцінного конкурентного сере-
довища в медичному обслуговувані насе-
лення, реалізації стабілізаційної політики 
у цій галузі. 

Мета статті
Окреслення ефективних векторів для 

досягнення якісно нового рівня меди-
каментозного забезпечення населення в 
умовах жорстких фінансових обмежень, 
підвищення ефективності використання 
ресурсів, що направляються на закупівлю 
лікарських засобів, медичного обладнання 
та забезпечення сучасних умов лікуваль-
них закладів. 
Передусім, постає питання щодо вчас-

ного забезпечення пацієнтів необхідними 
лікарськими засобами, які потрапляють на 
ринок України через відповідну процеду-
ру публічних закупівель. 

Ступінь дослідженості теми
Історія розвитку публічних закупівель 

товарів, робіт та послуг в Україні загалом 
міститься в працях багатьох українських 
учених, зокрема: Г. Гішькас, В. Карасьо-
вої, А. Олефіра, Я. Петруненка, О. Юдіць-
кого, О. Бєляневича, М. Бублія та інші. 
Правові основи і загальні принципи 

здійснення закупівель за державні ко-
шти, як одна з форм державних видат-
ків, розглядали такі спеціалісти в галузі 
господарського і фінансового права, як: 
В. К. Адрєєв, Н. М. Артемов, Д. А. Бекер-
ська, К. С. Вельський, Л. К. Воронова, 
О. Н. Горбунова, Т. С. Єрмакова, С. В. За-
польський, Т. В. Конюхова, О. Ровинський 
та інші. 
Перехід України до ринкової економі-

ки, розвиток підприємництва, заохочен-

ня конкуренції, розширення зовнішньої 
торгівлі сприяли створенню нових мож-
ливостей для злочинної діяльності у сфері 
публічних закупівель. У цьому виді кри-
мінальних правопорушень з’являються 
більш складні та «витончені» способи вчи-
нення, підвищується їх суспільна небез-
печність, що вимагає оперативного реагу-
вання та усунення такого типу діянь. 

Виклад основного матеріалу
Медицина – система наукових знань та 

практичної діяльності, метою яких є зміц-
нення і збереження здоров’я, продовжен-
ня життя людей, лікування та запобігання 
захворюванням людини [1, с. 571]. 
Останнім часом статистичні вибірки 

демонструють суттєве зростання медич-
них витрат, які визначаються пандемією 
COVID-19, спричиненою коронавірусом 
SARS-CoV-2; демографічними зрушення-
ми; імплементацією дороговартісних інно-
ваційних високотехнологічних розробок. 
Проте, система охорони здоров’я є досить 
фінансово рамкованою, що вимагає пошук 
додаткових шляхів доходів та оптимізації 
витрат.
Організація реалізації лікарських засо-

бів і медичних товарів шляхом публічних 
закупівель є одним із найголовніших на-
прямів комерційної діяльності суб’єктів 
господарювання – виробників лікарських 
засобів і медичних товарів в Україні. Стан 
публічних закупівель у сфері охорони 
здоров’я в Україні викликає занепокоєння 
не тільки у представників правоохорон-
них органів, бізнесу та громадськості, а й 
у представників міжнародних організацій. 
Тому формування якісної системи дер-

жавних закупівель, яка буде орієнтуватися 
на результати лікування, зможе виступити 
ефективним інструментом розвитку охо-
рони здоров’я України в умовах, що скла-
лися з причинами дефіциту фінансування 
[2, с. 112].
Публічні закупівлі в системі охорони 

здоров’я здійснюються відповідно до За-
кону України «Про публічні закупівлі» [3], 
метою якого є забезпечення ефективного 
та прозорого здійснення закупівель, ство-
рення конкурентного середовища у сфері 
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публічних закупівель, запобігання про-
явам корупції у цій сфері, розвиток добро-
совісної конкуренції.
Проведення публічних закупівель із 

забезпечення населення лікарськими засо-
бами, медичними товарами та підтриман-
ня інфраструктури цієї галузі ґрунтується 
на дослідженнях формулярної системи – 
використання ліків із доведеною ефектив-
ністю їхньої дії за певного патологічного 
процесу. 
Формулярна система – інформаційно-

економічні дані про дефіцит окремих лі-
карських засобів, виробів медичного при-
значення та встановлення переліку необ-
хідних робіт щодо забезпечення сучасних 
умов стаціонарного лікування населення. 
Метою формулярної системи є вдоскона-
лення державного контролю за обігом лі-
карських засобів і виробів медичного при-
значення [4]. 
Нині, стверджує проф. Бліхар В. Є., 

постає завдання щодо удосконалення 
формулярної системи шляхом інформа-
ційної підтримки її розвитку на основі 
комп’ютерних технологій, підготовки і 
видання щорічних випусків Державного, 
регіональних та локальних формулярів лі-
карських засобів тощо [5, с. 7]. 
Механізм здійснення закупівель лікар-

ських засобів, медичних виробів із залу-
ченням спеціалізованих організацій, які 
здійснюють закупівлі за рахунок коштів, 
передбачених МОЗ у державному бюджеті 
для виконання програм та здійснення цен-
тралізованих заходів з охорони здоров’я, 
регламентується Порядком відбору Мініс-
терством охорони здоров’я України спе-
ціалізованих організацій, які здійснюють 
закупівлі здійснення лікарських засобів, 
медичних виробів [6].
Процедура зі здійснення публічних за-

купівель починається з організації прове-
дення тендера (торгів). Водночас, у Законі 
України «Про публічні закупівлі» [3] за-
декларовано, що тендер (торги) – це здій-
снення конкурентного відбору учасників з 
метою визначення переможця торгів згід-
но з процедурами, установленими цим За-
коном (п 28 ст. 1). Відповідно до ч. 3 ст. 11 
Закону [3], планує закупівлі, складає та за-

тверджує річний план закупівель тендер-
ний комітет або уповноважена особа.
Характеризуючи тендер, варто заува-

жити, що це особлива форма подання за-
мовлень на постачання товарів чи на ви-
конання робіт, яка передбачає залучен-
ня пропозицій декількох постачальників 
(підрядників) як основний спосіб публіч-
них закупівель, за заздалегідь оголошени-
ми в конкурсній документації умовами, в 
обумовлені строки, на принципах макси-
мальної економії, прозорості, добросовіс-
ної конкуренції серед учасників, недис-
кримінації учасників, вільного доступу, 
відкритості інформації, об’єктивності й 
неупередженості оцінки, справедливості 
й ефективності [7, с. 736]. На нашу думку, 
наведені поняття «тендер» найповніше ві-
дображають його сутність. 
Тим часом, публічні закупівлі замов-

ник може здійснювати шляхом проведен-
ня таких видів процедур, з використанням 
електронної системи закупівель: відкриті, 
Закон України «Про публічні закупівлі» 
[3] передбачає обов’язковість проведення 
закупівельних процедур відкритих торгів 
через електронну систему; торги; конку-
рентний діалог; торги з обмеженою учас-
тю. Варто зауважити, що при відкритих 
торгах та конкурентному діалозі оцінка 
товарної пропозиції здійснюється автома-
тично в електронному аукціоні за пони-
ження цін або виведених цін за математич-
ною формулою, і проходить у три етапи в 
інтерактивному режимі реального часу. 
З метою внесення уточнень до при-

кінцевих та перехідних положень Закону 
України «Про публічні закупівлі», забез-
печення здійснення закупівель лікар-
ських засобів, необхідних для здійснення 
заходів, спрямованих на запобігання ви-
никненню і поширенню, локалізацію та 
ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій 
гострої респіраторної хвороби COVID-19, 
спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, 
з використанням електронної системи та 
мінімізації порушень чинного законодав-
ства, імплементовано Порядок проведен-
ня закупівель лікарських засобів, необхід-
них для здійснення заходів, спрямованих 
на запобігання виникненню і поширенню, 
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локалізацію та ліквідацію спалахів, епіде-
мій та пандемій гострої респіраторної хво-
роби COVID-19, спричиненої коронавіру-
сом SARS-CoV-2 [8]. 
Починаючи з березня 2020 року, 

державні закупівлі товарів, робіт та послуг 
спрямованих на запобігання поширенню 
COVID-19 виведено з під юрисдикції За-
кону «Про публічні закупівлі» в контексті 
того, що замовники мають право проводи-
ти зазначені закупівлі закупівлі без прове-
дення відкритих торгів, шляхом укладан-
ня прямих договорів з постачальниками. 
Проте, особливістю зазначеної норми, 
була обов’язковість оприлюднення зазна-
ченого договору, що й виступило причи-
ною масових порушень (451 закупівля від-
булась із порушенням), адже стейкхолдери 
сприйняли цю позицію як декларативну. 
За даними Міністерства охорони 

здоров’я України та аналітичних інстру-
ментів системи Prozorro [9] станом на 31 
рудня 2020 р., проведено 236986 тендерів, 
на яких виставлено 247560 лотів, очікува-
ною вартістю 61192391611,45 грн, за яки-
ми укладено договори поточною вартістю 
43825481409, 23 грн. Як свідчить прак-
тика, проведення тендерних торгів часто 
відбувається з порушеннями. Типовим по-
рушенням зазначеної норми у 2020 році 
стало і суттєве завищення цін на засоби 
захисту (маски, респіратори, рукавиці, за-
соби дезінфекції), що спричинилось підви-
щенням сукупного попиту на зазначений 
товар (36 порушень за перший квартал 
2020 року).

Висновки
Відтак, наведене засвідчує, що публіч-

ні закупівлі товарів, робіт і послуг у сфері 
охорони здоров’я здійснюються на основі 
Закону України «Про публічні закупівлі», 
але закупівля медикаментів здійснюється 
з урахуванням вимог спеціальних законів 
та відомчих наказів, які регламентують по-
рядок вибору лікарських засобів та вста-
новлюють спеціальні вимоги до суб’єктів, 
які беруть участь у тендерних процедурах, 
що спричинює криміналізацію сфери охо-
рони здоров’я, сприяє поглибленню кри-
зи не лише в організації медичного забез-

печення населення, а й у соціальній сфері 
громадян, реалізуючи лікарські засоби, 
вироби медичного призначення та надаю-
чи послуги за завищеними цінами. 
Задля запобігання завищенню цін та 

організації оперативного реагування на 
перебої з постачанням лікарських засобів 
та медичних виробів, зокрема через засто-
сування механізму підписання рамкових 
угод в інтересах закладів, установ, орга-
нізацій і підприємств охорони здоров’я, 
постає необхідність прийняття Закону 
України «Про особливості здійснення за-
купівель у сфері охорони здоров’я». 
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SUMMARY 
In the framework of modern medical care for the 

population of Ukraine, it is important to increase 
the effi ciency of the use of state fi nancial resources 
for the full provision of medicines and medical 
equipment of health authorities. One of the means 
of state regulation of health care is the functioning 
of the public procurement system as a promising 
and important macroeconomic regulator, which 
contributes to the formation of a fully competitive 
environment in health care, the implementation of 
stabilization policy in this area.

The article, based on the analysis of scientifi c 
research, identifi es the main determinants of public 
procurement procedures; the mechanism of public 
procurement procedures implementation in the fi eld 
of health care was substantiated; correlations have 
been established between the increase in the cost of 
purchasing medicines and medical supplies and the 
level of crime in this area.

It had established that public procurement for 
the provision of medicines, medical supplies, and 
infrastructure maintenance in this area had based 
on studies of the formulary system - the use of drugs 
with proven effectiveness in a certain pathological 
process.

It had determined that public procurement of 
goods works. Services in health care are carried 
out based on the Law of Ukraine «On Public 
Procurement.» However, procurement of medicines 
is subject to special laws and departmental orders 
governing the choice of medicines and special 
requirements for entities participating in tender 
procedures, which leads to the criminalization 
of health care, deepens the crisis not only in the 
organization of medical care but also in the social 
sphere of citizens, selling medicines, medical devices 
and providing services at infl ated prices.

The necessity of adopting the Law of Ukraine 
«On Peculiarities of Health Procurement» is 
substantiated to prevent price increases and organize 
the prompt response to disruptions in the supply 
of medicines and medical devices, particularly 
through applying framework agreements in the 
interests of institutions. Health care organizations 
and enterprises.

Keywords: public procurement, health care, 
criminal offenses in the fi eld of public procurement, 
tender, medicines, medicines, medical services.
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ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍ² ÒÀ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂ² 
ÑÒÀÍÄÀÐÒÈ ÁÎÐÎÒÜÁÈ Ç ÊÀÒÓÂÀÍÍßÌ

У статті розглядаються питання щодо на-
ціональних та міжнародно-правових стандар-
тів боротьби з катуванням. Констатовано, що 
заборона катування, нелюдського і такого, що 
принижує гідність, поводження і покарання, 
виступає імперативною нормою міжнародного 
права, яка імплементована у національне зако-
нодавство та відображає одні із ключових цін-
ностей правової та демократичної держави.
Катуванням заподіюється людині фізич-

не та (або) моральне страждання. Очевидно, 
що психічні страждання пов’язані з розладами 
психіки, а тому така особа потребує спеціалі-
зованого лікування. З огляду на це видається 
більш правильно говорити про моральні страж-
дання, які власне полягають у пережитих по-
чуттях зневаги, приниження, відчуття власної 
неповноцінності тощо. У той же час не можна 
виключати випадків, коли катуванням спричи-
няються психічні страждання. Такі випадки 
повинні враховуватись судом як тяжкі наслідки 
завдані злочином, а саме як обставина, що обтя-
жує покарання. Питання боротьби із проявами 
катування перебувають під посиленою увагою 
міжнародних організацій та водночас потребу-
ють належної законодавчої регламентації. 
Ключові слова: катування, права людини, 

міжнародно-правові стандарти захисту прав 
людини, застосування практики Європейського 
суду з прав людини.
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міжнародного права, яка імплементована у 
національне законодавство та відображає 
одні із ключових цінностей правової та де-
мократичної держави. Зазначена заборона 
закріплена чи не у всіх ключових міжнарод-
них документах (Конвенція про захист прав 
людини та основоположних свобод (ст. 3), 
Конвенція проти катувань та інших жорсто-
ких, нелюдських або таких, що принижу-
ють гідність видів поводження і покарання-
(ст. 2), Звід принципів захисту всіх осіб, що 
підлягають затриманню, затвердженого ре-
золюцією Генеральної Асамблеї ООН 1988 
р., Міжнародний пакт про громадянські та 
політичні права 1966 р. (ст. 7), Женевська 
конвенція про захист цивільного населен-
ня під час війни від 12 серпня 1949 (ст. 3) 
та є абсолютною за своїм характером і не 
підлягає жодним обмеженням чи виняткам. 
Ні суспільна небезпека, яка загрожує життю 
нації, ні винятково складні випадки бороть-
би з організованою злочинністю чи терориз-
мом, ні будь-які інші обставини не можуть 
слугувати підставами для відступу [1, с.6]. 
Окрім того, у національному законодавстві 
України передбачена кримінально-правова 
заборона катування (ст.127 КК України).
Не випадково Л.І. Скрекля звертає ува-

гу на те, що питання кримінальної відпові-
дальності за жорстоке поводження, у тому 
числі і за катування, належить до тих, які 
постають не тільки перед працівниками ор-
ганів кримінальної юстиції, але й привер-
тають значну увагу науковців. Більше того, 
узагальнення практики правозастосовних 

Постановка проблеми
Заборона катування, нелюдського і та-

кого, що принижує гідність, поводження і 
покарання, виступає імперативною нормою 
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органів свідчить про те, що вони стикаються 
з певними труднощами щодо застосування 
норм про кримінальну відповідальність за 
суспільно небезпечні діяння, які вчиняють-
ся за наявності ознаки жорстокості. На дум-
ку цієї вченої, такий стан речей зумовлений 
низкою факторів, до числа яких відносяться 
недоліки в конструюванні правових норм, а 
також відсутності єдності у наукових реко-
мендаціях [2, с.13]. З таким твердженням не 
можна не погодитись, оскільки нерідко різ-
на кваліфікація одних і тих же кримінально-
протиправних дій зумовлена саме недоско-
налою редакцією диспозиції статті. Окрім 
цього, до вказаної проблеми додається ще й 
невизначеність науковців у питаннях засто-
сування тієї чи іншої норми. А тому розгляд 
питання в частині міжнародних та націо-
нальних стандартів боротьби з катуванням 
є актуальним і затребуваним.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінальної відповідаль-

ності за катування нерідко були предме-
том розгляду у юридичній літературі. Така 
пристальна увага до цієї проблематики зу-
мовлена, передусім тим, що одним із пріо-
ритетних напрямків загальної політики у 
правовій сфері є власне заборона жорстоко-
го поводження з особою, що узгоджується із 
положеннями п.28 Конституції України та 
нормами міжнародного права. Окремі ас-
пекти цього питання розглядались у працях 
О.Ф. Бантишева, М.Г. Гребенюка, М.П. Ко-
роленка, В.І. Кучера, В.О. Навроцького, 
Л.І. Скреклі, Ю.О.Поліщука, П.П. Сердюка, 
Н.М. Ярмиш та інших. Внесок цих науков-
ців у розвиток питань кримінально-право-
вої протидії катуванню важко переоцінити. 
У той же час попри пильний інтерес науков-
ців до цієї проблематики все ж чимало пи-
тань залишаються дискусійними, зокрема, 
щодо співвідношення понять «моральне» та 
«психічне» страждання, щодо доцільності 
одночасного використання у диспозиції ч.1 
ст.127 КК України юридичних конструкцій 
«фізичний біль» та «фізичне страждання» 
тощо.
З огляду на це метою статті є вивчення 

національних та міжнародних стандартів 
боротьби з катуванням.

Виклад основних положень
У Конвенції проти катувань та інших 

жорстоких, нелюдських або таких, що при-
нижують гідність видів поводження і по-
карання 1984р., поняття «катування» роз-
глядається як будь-яка дія, якою будь-якій 
особі навмисне заподіюються сильний біль 
або страждання, фізичне чи моральне, щоб 
отримати від неї або від третьої особи ві-
домості чи визнання, покарати її за дії, які 
вчинила вона або третя особа чи у вчиненні 
яких вона підозрюється, а також залякати 
чи примусити її або третю особу, чи з будь-
якої причини, що ґрунтується на дискримі-
нації будь-якого виду, коли такий біль або 
страждання заподіюються державними по-
садовими особами чи іншими особами, які 
виступають як офіційні, чи з їх підбурюван-
ня, чи з їх відома, чи за їх мовчазної згоди. 
При цьому в це поняття не включаються 
біль або страждання, що виникли внаслідок 
лише законних санкцій, невіддільні від цих 
санкцій чи спричиняються ними випадко-
во [3]. Дещо близьке за змістом визначен-
ня поняття «катування» передбачено у рі-
шенні Європейського суду з прав людини 
(Ірландія проти Сполученого Королівства), 
під яких слід розуміти навмисно нелюдське 
поводження, що викликає досить серйозні і 
жорстокі страждання. Втім визначення по-
няття катування не можна вважати доскона-
лим, оскільки навряд чи можна відрізнити 
поняття сильного болю і фізичного страж-
дання або ж яка межа між поняттям сер-
йозних страждань та жорстоких страждань. 
А тому Е.Сванідзе цілком слушно зауважує, 
що відповідь на питання, яке поводження 
є жорстоким, базується на основі здорово-
го глузду, внаслідок якого пересічний гро-
мадянин повинен побачити у певних діях 
катування або ж припустити, що певне по-
водження є нелюдським, а відтак – недопус-
тимим та таким, що суперечить загально-
людським цінностям [4, с.8].

 При цьому варто зазначити, що відхід 
від принципу заборони катування, жорсто-
кого, нелюдського або такого, що принижує 
гідність, поводження чи покарання є не-
допустимим. Не випадково Європейський 
суд з прав людини акцентує увагу на тому, 
що не може бути жодних винятків навіть 
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за наявності найбільш скрутних обставин, 
якими власне виступає боротьба проти ор-
ганізованого тероризму або злочинності чи 
за наявності суспільної небезпеки, яка ста-
вить під загрозу життя нації [5]. Найбільш 
яскравим прикладом у цій ситуації слугує 
справа Tomasi v. France, у якій ЄСПЛ визнав 
порушення ст.3 Конвенції проти катувань 
та інших жорстоких, нелюдських або таких, 
що принижують гідність видів поводження 
і покарання 1984 р., оскільки під час три-
мання під вартою заявника, щодо нього за-
стосовувалось жорстоке поводження. У той 
же час уряд Франції намагався обґрунтувати 
наявність так званих пом’якшуючих обста-
вин, зокрема того, що заявник вчиняв тяжкі 
злочини, підозрювався у вбивстві поліцей-
ського та був терористом (член незаконної 
організації «Корсиканський національний 
фронт визволення»). Втім Суд не прийняв 
до уваги такі обставини з огляду на те, що 
боротьба з тероризмом не може виправда-
ти дії посадовців, які завдають фізичних та 
моральних страждань особі, оскільки це супе-
речить праву на особисту недоторканність [6]. 
Така позиція суду є безапеляційною. Уявімо 
ситуацію, що в окремих чітко визначених 
випадках (скажімо, врятувати життя викра-
деної людини чи запобігти вчиненню теро-
ристичному акту), можливе застосування ка-
тування чи іншого нелюдського поводження 
з метою отримати інформацію від допитува-
ної особи, яка підозрюється у вчиненні від-
повідного злочину. Здавалось би, що шкода 
здоров’ю, яка спричинена такій особі, не є 
рівноцінною із тією, яка могла б наступити, 
якщо б «потерпілий» мовчав. Однак жорсто-
ке поводження за жодних обставин не може 
виправдовуватись, оскільки суперечить ви-
могам моральності. Більше того, якщо б іс-
нували такі винятки із правил, то, мабуть, 
чи не в кожній другій справі, де мало місце 
жорстоке поводження, посадові особи орга-
нів державної влади знаходили виправдан-
ня своїм діям і «приписували» такий випа-
док до тих, що є винятковими.
Передусім розгляду потребує семантич-

ний зміст поняття «катування», яке тракту-
ється як тортури, мучення, мордування, за-
вдання тяжких фізичних мук, сильне биття 
[7, с.107-108]. Прийнято виділяти два його 

різновиди: фізичне та психічне [8, с.230]. 
При цьому поняття фізичного катування 
охоплює діяння, що полягають у система-
тичному битті, заподіянні болю з викорис-
танням електричного струму, позбавленні 
можливості задовольнити фізіологічні по-
треби, занурення у воду з головою, удушен-
ня тощо [9, с.50; 10, с.121]. Як приклад запо-
діяння фізичних страждань можна навести 
справу «Ірландія проти Великої Британії», у 
якій вказується про наступні їх прояви: сто-
яння біля стіни (примушування стояти про-
тягом тривалого часу на пальцях ніг); по-
криття голови (одягання на голови мішків); 
шумовий вплив (вплив на потерпілих голо-
сних і шиплячих звуків); позбавлення сну; 
позбавлення їжі та води. У свою чергу, пси-
хічні катування полягають у приниженні 
людської гідності, виснаженні, погрозі щодо 
застосування катувань чи погрозі вбивства 
близьких осіб, примусовому спостереженні 
за катуванням інших осіб тощо [10, с.121-
122].
У той же час відповідно до ч.1 ст.127 КК 

України законодавець виділяє фізичне та 
моральне страждання. Така позиція зако-
нодавця є правильною, оскільки очевидно, 
що психічні страждання пов’язані з розла-
дами психіки, а тому така особа потребує 
спеціалізованого лікування. З огляду на це 
видається більш правильно говорити про 
моральні страждання, які власне полягають 
у пережитих почуттях зневаги, принижен-
ня, відчуття власної неповноцінності тощо. 
Однак не можна виключати випадків, коли 
катуванням спричиняються психічні страж-
дання. Наприклад, після того, як на очах у 
матері зґвалтували її доньку, вона почала 
страждати на психічні розлади. Такі випад-
ки повинні враховуватись судом як тяжкі 
наслідки, завдані злочином, а саме як обста-
вина, що обтяжує покарання.
Навіть поверхневий аналіз диспозиції 

ст.127 КК України засвідчує про її недоско-
налість. Так, із формулювання «заподіяння 
сильного фізичного болю або фізичного чи 
морального страждання шляхом нанесення 
побоїв, мучення або інших насильницьких 
дій» випливає, що катування може вчиня-
тися лише активним способом. Тобто зако-
нодавець виключає можливість заподіяння 
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особі фізичних чи моральних страждань 
шляхом бездіяльності. Однак такі випадки 
не виключені. Загальновідомо, що поняття 
мучення розглядається як позбавлення лю-
дини чи тварини їжі, пиття, сну тощо. Тобто 
вчиняється шляхом бездіяльності. З огляду 
на це у диспозиції ст.127 КК України слід 
вказати про «інші насильницькі діяння», а 
не «інші насильницькі дії».
Виходячи з аналізу ч.1 ст.127 КК Украї-

ни, законодавець ставить на «однин рівень» 
фізичні та моральні страждання. Така по-
зиція законотворця є справедливою, оскіль-
ки ці поняття перебувають у нерозривному 
зв’язку. Зокрема, у переважній більшості 
випадків, коли особі заподіюють фізич-
ний біль, то вона також зазнає і моральних 
страждань. Не виключені випадки, коли 
моральні страждання є більш нестерпними 
для потерпілої (потерпілого), аніж фізичні 
(скажімо, примушування собі викопати яму 
чи зґвалтування когось із рідних на очах). 
З цього приводу Л.І. Скрекля справедливо 
зауважує, що довгострокові моральні страж-
дання після катування нерідко перебільшу-
ють фізичні – почуття страху, незахищенос-
ті, невпевненості в особистій безпеці, оскіль-
ки больові відчуття залишаються в пам’яті 
доволі довше, ніж зникають на тілі сліди від 
насильницьких дій [2, с.91].
Судовій практиці України відомо чимало 

випадків притягнення до кримінальної від-
повідальності за спричинення катуванням 
як фізичних, так і моральних страждань. Як 
приклад, слід навести вирок Брусилівського 
районного суду Житомирської області від 12 
березня 2014 р. Злочин було вчинено за на-
ступних обставин. Так, 4 жовтня 2013 року, 
С. повернувся додому, перебуваючи у стані 
алкогольного сп’яніння, за місцем прожи-
вання, протягом тривалого проміжку часу 
умисно катував свою матір Ю., яка є особою 
похилого віку. А саме звинувачував її у всіх 
своїх невдачах та умисно заподіював силь-
не душевне страждання, яке проявилося в 
жорстокому та нелюдському відношенні, 
та сильного фізичного болю, шляхом нане-
сення побоїв, що виразилось у тому, що він 
наніс їй численні удари долонею руки по об-
личчю, декілька ударів рукою по верхніх та 
нижніх кінцівках, спричинивши, згідно  з 

висновком експерта тілесні ушкодження у 
вигляді обширних синців на обличчі, пере-
лом кісток спинки носу, обширних синців 
на обох верхніх кінцівках, синців на обох 
нижніх кінцівках, які за ступенем тяжкості 
відносяться до легких тілесних ушкоджень 
з короткочасним розладом здоров’я. Зло-
чинні дії обвинуваченого супроводжувались 
примусом чинити дії, що суперечать її волі, 
що виразилось у тому, що С. примушував 
свою матір ставати на коліна та цілувати 
його взуття, що принижувало її гідність та 
спричинило потерпілій моральні страждан-
ня, обіцяючи при цьому припинити її бити, 
якщо вона виконає зазначені дії. Дії С. отри-
мали кримінально-правову оцінку за ст.127 
«Катування» та ч.1 ст.122 «Умисне середньої 
тяжкості тілесне ушкодження» [11].
Іншим прикладом, коли потерпілій осо-

бі було заподіяно фізичне і моральне страж-
дання шляхом катування, слугує вирок За-
лізничного районного суду м. Львова від 
13 квітня 2017 р. Так, 9 вересня 2014 року 
обвинувачений, перебуваючи у квартирі з 
мотивів помсти, шляхом вчинення насиль-
ства обмежив Ю. у вільному пересуванні, 
зв’язавши руки та ноги останньої за допо-
могою розірваного простирадла та пласти-
кового хомута, із заподіянням потерпілій 
фізичних та моральних страждань, які поля-
гали в систематичному нанесенні останній 
ударів рукою по обличчю та таким чином не-
законно позбавив волі, тримаючи потерпілу 
в квартирі проти її волі, де вона більше не 
бажала перебувати.
Крім того, обвинувачений, зважаючи 

на те, що Ю. була зв’язаною та лише в фут-
болці, оскільки попередньо порвав на ній 
білизну, не могла чинити опір, користую-
чись її безпорадним станом та погрожуючи 
фізичною розправою за допомогою ножа, 
бажаючи зломити її фізичний та моральний 
опір, з метою залякування та покарання за 
те, що потерпіла, на його думку, була при-
чиною сварки та розірвання стосунків з його 
дружиною, умисно заподіяв сильний фізич-
ний біль та моральні страждання шляхом 
нанесення побоїв, спробами удушення, на-
сильним заливанням алкоголю, залякуючи 
потерпілу зґвалтуванням [12].



70Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

SUMMARY 
The article discusses the issues of national 

and international legal standards of combating 
torture. It is stated that the prohibition of rolling, 
non-local and such that demerits, behavior 
and punishment, it is an imperative norm of 
international law, which is imported into national 
legislation and refl ects one of the key values of a 
legal and democratic state. 

A person is suffering from physical and/or 
moral suffering. It is obvious that mental suffering 
is connected with disorders of psyche, and therefore 
such person needs specialized treatment. Given 
this, it seems more correct to speak about moral 
suffering, which actually lie in the feelings of 
neglect, humiliation, feelings of own inferiority, 
etc. At the same time, it is impossible to exclude 
cases when torture causes mental suffering. Such 
cases should be taken into account by the court 
as serious consequences of the crime, namely, the 
circumstance that burdens the punishment. The 
issue of combating the rolling stock is under the 
increased attention of international organizations 
and at the same time requires proper legislative 
regulation.

Key words: torture, rule of law, human rights, 
international legal standards for the protection of 
human rights, application of the practice of the 
European Court of Human Rights.

Висновки
Таким чином, питання боротьби із проя-

вами катування перебувають під посиленою 
увагою міжнародних організацій та водно-
час потребують належної законодавчої ре-
гламентації. А тому проблема протидії кри-
мінально-правовими засобами катуванню і 
надалі залишатиметься актуальним як для 
теорії, так і практики застосування.
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У статті висвітлюється питання розробки 
механізму забезпечення кримінологічного захис-
ту засобів масової інформації в Україні (ЗМІ). 
Встановлено, що останнім часом в Україні 
кількість кримінальних правопорушень віднос-
но представників ЗМІ, зокрема журналістів, 
суттєво не зменшується, а прийняті зміни до 
кримінального законодавства в частині захис-
ту професійної діяльності журналістів не дали 
бажаного результату. Визначено, що в Україні 
серед кримінологічних досліджень з питань ді-
яльності ЗМІ відсутні роботи, які спрямовані 
на комплексне вирішення питання криміно-
логічного захисту ЗМІ як інституту суспіль-
ства, через який поширюється свобода слова.
Встановлено, що у вітчизняній кримінологіч-
ній науці ЗМІ розглядається з двох позицій:-
1) як джерело негативного впливу на поширення 
злочинності; 2) як суб’єкт, який має значний 
кримінологічний потенціал впливу на злочин-
ність (її зменшення). У статті наголошується 
на необхідність комплексного підходу щодо роз-
робки механізму кримінологічного захисту ЗМІ 
як цілісного інститут та його забезпечення. 
Автором на підставі досліджень наявних науко-
вих позиції щодо змісту понять «кримінологічна 
безпека», «механізм кримінологічної безпеки», 
«протидія злочинності», «механізм проти-
дії злочинності», «кримінологічний захист», а 
також з урахуванням змісту об’єкту захисту 
(ЗМІ) запропонував авторське визначення «ме-
ханізму забезпечення кримінологічного захисту 
ЗМІ» та визначив його структуру. У вузькому 
значені цей механізм визначається як інтегро-
вана в механізм забезпечення кримінологічної 

 ÏÀÕÍ²Í Ìèêîëà Ëåîí³äîâè÷ - êàíäèäàò íàóê ç äåðæàâíîãî óïðàâë³ííÿ, 
äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà òà êðèì³íîëîã³¿ ôàêóëüòåòó ¹ 6 
Õàðê³âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó âíóòð³øí³õ ñïðàâ 

ÓÄÊ 343.9 
DOI 10.32782/LAW.UA.2021.4.13 

безпеки України цілісна сукупність необхідних і 
достатніх функціональних та правових елемен-
тів, за допомогою яких уповноважені суб’єкти 
формують раціональну систему впливу на кри-
міногенні фактори, які унеможливлюють та/
або перешкоджають законній діяльності ЗМІ, 
й забезпечують ефективне здійснення кримі-
нологічного процесу, досягаючи тим самим ре-
зультативного виконання завдань і функцій, 
покладених на ЗМІ. До структури цього меха-
нізму запропоновано віднести такі елементи, 
як: 1) цілі, завдання та принципи забезпечення 
кримінологічного захисту ЗМІ; 2) визначення 
об’єктів захисту; 3) рівні забезпечення захисту; 
4) система суб’єктів захисту; 5) нормативно-
правове забезпечення кримінологічного захисту 
ЗМІ; 6) інформаційно-аналітичне та наукове 
забезпечення кримінологічного захисту; 7) захо-
ди впливу (реагування) на кримінологічні загро-
зи;8) міжнародне співробітництво.
Ключові слова:засоби масової 

інформації,протидія злочинності, криміноло-
гічний захист, механізм забезпечення криміно-
логічного захисту, структура механізму забезпе-
чення кримінологічного захисту.

Постановка проблеми
Забезпечення свободи слова в будь-якій 

країні є невід’ємної частиною розвитку її як 
демократичної, незалежної і правової дер-
жави, що невід’ємно пов’язано із забезпе-
ченням діяльності засобів масової інформа-
ції (далі - ЗМІ).
Традиційно вважається, що ЗМІ є своє-

рідною «четвертою» гілкою влади, яка зна-
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чно вливає на суспільну думку, масову сві-
домість, правову культуру індивідуальних 
і колективних суб’єктів тощо. У той же час 
ця сфера залишається не надто захищеною 
від впливу злочинності. Так, тривалий час 
в Україні існує проблема втручання, блоку-
вання діяльності ЗМІ, вчинення криміналь-
них правопорушень щодо журналістів у 
зв’язку зі здійсненням ними своєї професій-
ної діяльності. Так, за даними Національної 
спілки журналістів України у межах дослі-
дження «Індексу фізичної безпеки журна-
лістів», лише протягом перших трьох мі-
сяців 2021 р. українські журналісти 21 раз 
зазнавали фізичної агресії під час професій-
ної діяльності – це на третину більше, ніж у 
2020 р. Обставини окремих атак засвідчують 
помсту за публікацію «невигідних» для ко-
гось матеріалів у ЗМІ [1]. Проблема нападів 
на журналістів має не тільки національні, а 
і міжнародні масштаби. Так, наприклад, за 
даними Міжнародної федерації журналістів 
(IFJ), які опублікуванні в 2021 році у довід-
ковому документі «Біла книгу про глобальну 
журналістику», з 1990 року було вбито 2658 
журналістів, 65 з них у 2020 році, а 235 зараз 
у в’язниці [2].
За інформацією Національної поліції 

України, у період з 2020 р. до червня 2021 
р. було розпочато 306 кримінальних про-
ваджень (214 – минулого року і 92 – цього 
року) за статтями, які стосуються погроз, 
насильства, умисного перешкоджання, по-
сягання на життя журналістів, з яких 23 
було направлено до суду [3]. У той же час 
за 9 місяців 2021 року Національна поліція 
(далі – НПУ) зареєструвала 158 криміналь-
них проваджень, з яких: 113 - ст. 171 КК 
України (перешкоджання законній про-
фесійній діяльності журналістів), 38 - ст. 
345-1 КК України (погроза або насильство 
щодо журналіста), 7 - ст. 347-1 КК України 
(умисне знищення або пошкодження май-
на журналіста). Станом на 30 вересня 2021 
року НПУ розслідує 172 кримінальні прова-
дження (з урахуванням розпочатих справ у 
минулі роки)[4].
Наведена статистика свідчить про пев-

ні форми перешкоджання саме діяльності 
журнал істів, які є представниками ЗМІ, але 
остання більш широка сфера, яка включає в 

себе і інших суб’єктів (телерадіоорганізації, 
друковані та інтернет-видання, провайдери 
програмних послуг, інтернет-медія, теле-
радіопрацівники та інші), які можуть бути 
об’єктами посягання і потребуватимуть за-
хисту. У нашому випадку це стосується саме 
кримінологічного захисту ЗМІ як цілісної 
системи. Саме розробка кримінологічного 
захисту ЗМІ, забезпечення механізму їх-
функціонування може стати надійним під-
ґрунтям для безпечної роботи ЗМІ.

Аналіз останніх досліджень                      
і публікацій

Слід зазначити, що проблему впли-
ву ЗМІ на злочинність вивчали такі ві-
тчизняні вчені як: О.М. Бандурка, В.С. 
Батиргареєва, О.І. Бугера, Є.О. Гладкова, 
В.О.Глушков, В.В. Голіна, Н.О. Гуторова, 
І.М. Даньшин, С.Ф.Денисов,   В.М.Дрьомін,        
О.Ю.Дроздов,В.П.Ємельянов, І. Женунтій, 
А.П.Закалюк, А.Ф.Зелінський, О.Г. Каль- 
ман, О.М. Костенко, О.М. Литвак, 
О.М. Литвинов, О.Р. Михайленко, 
В.О. Навроцький, М.М. Назаров, 
О.І. Напиральська, О.П. Рябчинська, 
А.В. Савченко, А.П.Тузов, І.К.Туркевич та 
інші [5-9].
У вітчизняній кримінологічній науці 

приділяється переважно увага криміноло-
гічному та криміногенному вивченню впли-
ву ЗМІ. Так, свого часу були захищені дисер-
тації на здобуття наукового ступеня канди-
дата юридичних наук О.І. Бугерою на тему 
«Проблеми використання засобів масової ін-
формації для запобігання злочинів серед не-
повнолітніх» (2006), О.І. Напиральською на 
тему «Вплив засобів масової комунікації на 
формування злочинної поведінки молоді» 
(2010), В.І. Галаганом на тему «Запобігання 
негативному впливу засобів масової інфор-
мації на формування злочинної поведінки 
неповнолітніх» (2015), М.О. Д’ячкова на 
тему «Засоби масової інформації як кримі-
нологічний феномен» (2018), Буряк К.М. на 
тему «Злочини проти професійної діяльнос-
ті журналістів в Україні: кримінально-пра-
вове та кримінологічне дослідження» (2018), 
Бондарчук А.С. на тему «Кримінально-
правова характеристика погрози або на-
сильства щодо журналіста в Україні» (2019). 
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Однак в Україні монографічні дослідження 
проблем кримінологічного захисту ЗМІ від-
сутні.

Не вирішені раніше проблеми
Комплексно питання кримінологічного 

захисту ЗМІ як цілісного інститут суспіль-
ства від кримінологічних загроз в Україні 
ніхто не досліджував. Здебільшого перева-
жають дослідження стосовно вивчення кри-
мінологічного впливу ЗМІ на злочинність 
(медіакримінологічний потенціал у протидії 
злочинності), криміногенності ЗМІ, питань-
кримінологічного та кримінально-право-
вого захисту професійної діяльності журна-
лістів, а також негативного впливу ЗМІ на 
поширення (детермінацію) окремих видів 
злочинності (переважно насильницької, не-
повнолітньої).

Метою цієї статті є визначення поняття 
та змісту механізму забезпечення криміно-
логічного захисту ЗМІ, його структури.

Виклад основного матеріалу
Тривалий час ЗМІ, особливо телебачен-

ня, інтрнет-медіа, стали невід’ємною части-
ною культури сучасного суспільства. Саме 
ЗМІ здійснюють своєрідний інформацій-
ний фон, на основі якого людина і, зокрема, 
молодь формують певний світогляд щодо 
способу і стилю життя, моделей поведінки.-
У цьому розумінні ЗМІ мають у своєму роз-
порядженні невичерпні можливості пози-
тивного кримінологічного впливу на сві-
домість людей, формування у них високих 
моральних якостей, громадської активності, 
зразків правомірної поведінки, нетерпи-
мості до порушень закону, що підвищує ак-
туалізацію теми кримінологічного захисту 
цього інституту. Між тим, як свідчить прак-
тика діяльності правоохоронних органів, 
ЗМІ може відігравати не тільки криміно-
логічний вплив на злочинність (позитивна 
кримінологічна діяльність), а і здійснювати 
криміногенний влив (негативна діяльність, 
яка спонукає індивідів до делінквентної або 
девіантної поведінки) на поширення зло-
чинності.
У сучасних умовах державницький під-

хід у сфері захисту ЗМІ від впливу злочин-

ності здебільшого пов’язаний з посиленням 
кримінальної відповідальності за криміналь-
ні правопорушення проти журналістів. Так, 
задля забезпечення кримінально-правової 
охорони професійної діяльності журналістів 
до Кримінального кодексу України в останні 
роки було внесено низку статей, які передба-
чають кримінальну відповідальність за пося-
гання на життя, здоров’я, свободи і майна як 
журналіста, так і його близьких родичів або 
членів сім’ї. На сьогодні кримінальна право-
ва охорона цієї сфери забезпечується ст.ст. 
171, 345-1 , 347-1 , 348-1 , 349-1 КК України 
[10; 11]. Втім, поза увагою кримінального 
законодавства (без урахування спеціально-
го потерпілого) залишились окремі форми 
втручання в діяльність журналістів, зокрема 
такі-як кібератаки на журналістів та ЗМІ, 
які сьогодні мають кваліфікуватися за за-
гальними нормами як злочини у сфері вико-
ристання електронно-обчислювальних ма-
шин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних 
мереж і мереж електрозв’язку. 
Наведене є свідченням забезпечення з 

боку держави реалізації лише окремого на-
пряму в механізмі кримінологічного захисту 
ЗМІ – репресивного, з використанням кри-
мінально-правових інструментів. Останнє, 
на нашу думку, не можна вважати тільки на-
дійним та ефективним заходом. Саме тому 
питання кримінологічного захисту ЗМІ та 
механізм його забезпечення повинен стати 
предметом окремих наукових досліджень. 
А в умовах підвищеної уваги до проблем 
втручання у діяльність ЗМІ, посягання на 
життя та здоров’я журналістів у зв’язку з 
їх професійною діяльністю це питання на-
бирає актуальності і потребує проведен-
ня окремих кримінологічних досліджень. 
Як наслідок, наявних у країні проблем зі 
свободою слова та забезпеченням безпеки 
журналістській діяльності маємо також не-
значні світові рейтинги [12]. Так, органі-
зація «Репортери без кордонів», базована 
в Парижі і відома також за французьким 
скороченням RSF (Reporterssansfrontières), 
дала у 2020 році Україні оцінку в 32,52 бала 
– на 0,06 більше, ніж 32,46 у 2019 році, що 
означає погіршення. Таким чином, Україна 
перебуває на 96 місці серед 180 країн між 
африканськими Ліберією і Мавританіє [13].-
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У 2021 році Україна вже посіла 97 місце, що 
також свідчить про негативну тенденцію. 
Із посиланням на український Інститут ма-
сової інформації (ІМІ) в RSF повідомляють 
про більш ніж 170 випадків застосування 
насильства щодо співробітників ЗМІ у 2020 
році. Загалом ситуацію в Україні у правоза-
хисній організації характеризують як «про-
блематичну», що є середньою з п’яти мож-
ливих оцінок у спектрі від «доброї» до «дуже 
поганої». Така ситуація експертами поясню-
ється зростанням соціальної напруженості 
та вираження ворожості до медіа в Україні, 
що були посилені поширенням коронавіру-
су та протиепідемічними заходами [14].
У подальшому для правильного розумін-

ня кримінологічного захисту ЗМІ та меха-
нізму його забезпечення в сучасних умовах є 
доцільним визначення змісту кримінологіч-
ного захисту – як різновиду кримінологічної 
діяльності, поняття механізму забезпечення 
кримінологічного захисту ЗМІ та структури 
такого механізму. Для досягнення цієї мети 
є доцільним розглянути базові поняття, які 
для нас буду відправними, а саме «криміно-
логічна безпека», «механізм забезпечення 
кримінологічної безпеки», «механізм проти-
дії злочинності», «кримінологічний захист», 
«механізм забезпечення кримінологічного 
захисту».
Розглянемо спочатку співвідношення 

термінів «кримінологічна безпека» та «кри-
мінологічний захист».Вважаємо, що най-
більш повну дефініцію поняття «теорія 
кримінологічної безпеки» надав свого часу-
В. О. Плешаков, який писав: «Це спеціаль-
на теорія кримінології, яка становить сукуп-
ність знань про стан захищеності життєво-
важливих та інших істотних інтересів особи, 
суспільства та держави від злочинних пося-
гань і загроз таких посягань, про діяльність 
щодо зниження небезпеки та попереджен-
ня кримінальних загроз, по забезпеченню 
кримінологічного захисту об’єктів і предме-
тів злочинного посягання, по віктимологіч-
ній профілактиці» [15, С. 76; 16, С.10].
Складовими кримінологічної безпеки, 

на думку Шаблистого В.В., можна вважати 
«об’єкт небезпеки, кримінальні загрози та 
їх джерела, суб’єкти забезпечення безпе-
ки, стан кримінологічної захисту об’єктів і 

предметів злочинного впливу, заходи запо-
бігання злочинних посягань, а також вікти-
мологічну профілактику» [17].
Аналіз наявних у кримінології підходів 

(Литвинов О.М., Мозоль С.А.) щодо визна-
чення кримінологічної безпеки його пред-
мету, дає підстави вважати, що предметом 
вивчення теорії кримінологічної безпеки ви-
ступають злочинність та її прояви як основна 
кримінальна загроза, особистість злочинця 
як носія, суб’єкта цієї загрози, криміногенні 
фактори як джерело кримінальних загроз, 
попередження злочинів як спосіб обмежен-
ня кримінальних загроз, кримінологічний 
захист різних об’єктів злочинного посяган-
ня й віктимологічнапрофілактика [16, С.17]. 
І як можемо побачити, саме кримінологіч-
ний захист певного об’єкту є невід’ємною 
складовою кримінологічної безпеки і спри-
яє забезпеченню його стану (стану безпеки). 
Також дослідження в цьому аспекті поняття 
протидії злочинності, а саме в частині зни-
ження інтенсивності процесів детермінації 
злочинності на всіх рівнях, нейтралізації дії 
її причин та умов для обмеження кількос-
ті злочинних проявів до певного рівня дає 
підстави стверджувати, що останнє є також 
змістовним наповненням кримінологічного 
захисту.
На думку Мозоля С.А., кримінологічний 

захист – це сукупність заходів, що здійсню-
ються з метою ліквідації умов, які сприяють 
виникненню злочинних проявів [16, C.19]. 
Хоча з такою категоричною позицією вчено-
го, у частині ліквідації криміногенних умов, 
можна погодитись частково. Це пов’язано з 
тим, що виглядає дещо утопічною саме ідея 
усунення всіх криміногенних умов. У той 
же час учений визначає головною метою 
КЗ створення достатнього захисту й безпе-
ки людей і речей, рухомого та нерухомого 
майна, а також зовнішніх перешкод на шля-
ху посягання на суспільні цінності. Сам по 
собі кримінологічний захист остаточно не 
вирішує питання ліквідації криміногенних 
явищ або відвернення криміногенної моти-
вації, але його повсюдне й послідовне запро-
вадження ускладнює, а подекуди і робить 
неможливим учинення значної групи зло-
чинів (кримінальних правопорушень – зазначе-
но мною), з чим ми погоджуємось.
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За своєю природою заходи криміноло-
гічного захисту спрямовані на загрозу, дже-
рело загрози та її носія (суб’єкта). Забігаючи 
наперед зазначимо, що ці загрози у сфері ді-
яльності ЗМІ пов’язані, у першу чергу, з об-
меженням свободи слова. Так, до них можна 
віднести наступні: 1) механізми державного 
контролю над ЗМІ; 2) насильство над жур-
налістами; 3) обмеження прав на інформа-
цію; 4) дискримінація права на свободу ви-
раження поглядів та думок; 5)комерційний 
тиск; 6) виклики, які стосуються підтримки 
публічних і громадських ЗМІ; 7) безпека і 
свобода вираження думки; 8) свобода вира-
ження думки в Інтернеті; 9) доступ до інфор-
маційно-комунікаційних технологій [18].

Кримінологічний захист певної сфери вклю-
чає в себе такі основні елементи: об’єкти за-
хисту, мета захисту, кримінологічні загрози, 
систему заходів впливу на загрозу (система 
заходів кримінологічного захисту), органі-
заційно-правові основи забезпечення кри-
мінологічного захисту.
Щодо нашої тематики, то побудова кри-

мінологічного захисту ЗМІ буде залежить 
від мети такої кримінологічної діяльності. 
Враховуючи завдання, функції, які викону-
ють ЗМІ в суспільстві, мету кримінологіч-
ного захисту цієї сфери можна визначити 
як забезпечення кримінологічними засо-
бами безпечну діяльність спеціалізованих 
установ, інших суб’єктів зрозповсюдження 
(поширення) інформації, спрямованої на 
охоплення необмеженого кола осіб, соці-
альних груп та організацій з метою опера-
тивного інформування їх про події, явища 
у світі, конкретній країні, певному регіоні, 
місцевості, а також мобілізації об’єктів свого 
впливу на виконання спеціальних соціаль-
них функцій. Останнє, на підставі проведе-
ного нами аналізу чинного законодавства, 
яке регулює діяльність ЗМІ, а також літе-
ратурних джерел з питань діяльності ЗМІ в 
Україні, дає можливість виділити такі функ-
ції ЗМІ:просвітницька,порівняльна, конт-
рольно-критична функція, функція зворотного 
зв’язку, комунікативна функція, футурологічна, 
оперативна, мобілізаційна[18-21], а також кри-
мінологічна.
Фактично забезпечення безпеки та без-

перебійності функціонування ЗМІ в країні 

є свідченням належного стану дотримання 
свободи слова як невід’ємної складової де-
мократії.
Далі перейдемо до розгляду термінів 

«кримінологічний захист» та «механізм за-
безпечення кримінологічного захисту».Від 
правильного визначення сутності та змісту 
кримінологічного захисту ЗМІ буде зале-
жати і вирішення принципових питань як 
щодо встановлення цілей зазначеної діяль-
ності, так і можливості їх практичної реа-
лізації та відповідності форм і методів кри-
мінологічного захисту поставленим завдан-
ням, визначення кола суб’єктів, які забез-
печують такий захист, порядку їх взаємодії 
між собою та координації спільних зусиль.
Саме з метою визначення діяльності, а 

в нашому випадку діяльності із забезпечен-
ня кримінологічного захисту певної сфери, 
спрямованої на досягнення поставлених ці-
лей, а також алгоритмізації (механізації) за-
значеного процесу в різних галузях природ-
ничих, точних і гуманітарних наук усе час-
тіше використовується поняття «механізм».
Термін «механізм» стосовно відповідної 

сфери соціальної дійсності відображає спо-
соби організації і функціонування системи, 
а також характеризує форми відбиття у від-
повідних процедурах соціальних процесів і 
закономірностей [22, С.414-415].
Одним із перших вітчизняних криміно-

логів, який зробив спробу сформулювати ви-
значення та надати обґрунтування механіз-
му протидії злочинності як складової части-
ни правового регулювання, є О. М. Литвинов. 
У своїй докторській дисертації він уперше ви-
значив поняття соціально-правового меха-
нізму протидії злочинності як інтегрованої 
цілісної сукупності необхідних і достатніх 
функціональних та правових елементів, за 
допомогою яких суб’єкт формує раціональ-
ну систему впливу на фактори злочинності 
й забезпечує ефективне здійснення кримі-
нологічного процесу, досягаючи тим самим 
результативного виконання завдань і функ-
цій, покладених на систему протидії злочин-
ності [23, С. 5]. До структури механізму як 
інтегрованого системного утворення дослід-
ник включає норми, принципи, інститути 
(державно-правові і суспільно-політичні), 
форми, методи та зв’язки й відносини, за до-
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помогою яких забезпечується кримінологіч-
ний вплив на специфічні об’єкти досягнен-
ня поставлених цілей [24, С. 62].
У подальших дослідженнях, відповідно, 

механізм протидії злочинності вчений ви-
значає як комплексне організаційно-право-
ве явище, спрямоване не лише на забезпе-
чення існування та функціонування остан-
нього, а і на постійне вдосконалення систе-
ми протидії злочинності [ 25, С. 12.].
Зазначимо, що останнім часом у кримі-

нологічних роботах вітчизняних дослідни-
ків усе частіше використовується поняття 
механізму протидії злочинності, проте його 
визначення та зміст різняться і часто є більш 
вузьким порівняно з вищевказаною концеп-
цію О.М. Литвинова. Так, іноді дослідники 
зводять його розуміння (механізму) лише до 
сукупності, наприклад, юридичних і кри-
мінологічних засобів, за допомогою яких 
забезпечується безпосередній правовий та 
кримінологічний вплив на реальні й потен-
ційні злочинні прояви [26, С.224].
У Великій українській кримінологічній 

енциклопедії (2021) механізм протидії зло-
чинності визначається як інтегрована ці-
лісна сукупність необхідних і достатніх еле-
ментів, за допомогою яких суб’єкт формує 
раціональну систему впливу на фактори і де-
термінанти злочинності та забезпечує ефек-
тивне здійснення кримінологічного проце-
су, досягаючи таким чином результативного 
виконання завдань і функцій, покладених 
на систему протидії злочинності. У той же 
час до необхідної сукупності елементів та-
кого механізм відносять такі, як: суб’єктний 
склад, мета, завдання, принципи, функції, 
методи, правові підстави діяльності тощо 
[27, С.81-83].
Далі необхідно враховувати те, що дослі-

дження механізму кримінологічного захис-
ту може відбуватися з врахуванням: 1) ви-
вчення злочинності у сфері ЗМІ; 2) вивчен-
ня особистості злочинця, який є суб’єктом 
кримінологічних загроз ЗМІ; 3) вивчення 
криміногенних факторів, які суттєво зни-
жують кримінологічний захист ЗМІ як пев-
ної сфери суспільних відносин; 4) вивчення 
процесів впливу на кримінологічні загрози 
(процеси протидії); 5) формування механіз-
мів кримінологічного захисту об’єктів ЗМІ.

Враховуючи все вищесказане, є можли-
вість сформувати визначення механізму за-
безпечення кримінологічного захисту ЗМІ у 
широкому та вузькому розумінні.
У широкому значенні механізм забезпечен-

ня кримінологічного захисту ЗМІ можна ви-
значити як: нижчу за ієрархією систему 
об’єктового забезпечення, як складової за-
гального механізму забезпечення криміно-
логічної безпеки та протидії злочинності в 
Україні, яка включає в себе взаємопов’язані 
елементи за допомогою яких уповноваже-
ні суб’єкти формують раціональну систему 
захисту ЗМІ, як цілісного інституту грома-
дянського суспільства, від криміногенного 
впливу зовнішніх та внутрішніх факторів, 
які обумовлюють вчинення кримінальних 
правопорушень відносно суб’єктів ЗМІ, 
а також поєднані з використанням таких 
суб’єктів у злочинній діяльності та забез-
печення, у межах чинного законодавства, 
ЗМІ культурних та інформаційних потреб 
суспільства, підтримання комунікативних 
зав’язків між владою та населенням, а також 
для реалізації ЗМІ своїх функцій (просвіт-
ницька, порівняльні, контрольно-критична, 
зворотного зв’язку, комунікативна, футуро-
логічна, кримінологічна та інші).
У вузькому значенні цей механізм можна 

визначити як інтегровану в механізм забез-
печення кримінологічної безпеки України 
цілісну сукупність необхідних і достатніх 
функціональних та правових елементів, за 
допомогою яких уповноважені суб’єкти фор-
мують раціональну систему впливу на кри-
міногенні фактори, які унеможливлюють 
та/або перешкоджають законній діяльності 
ЗМІ і забезпечують ефективне здійснення 
кримінологічного процесу, досягаючи тим 
самим результативного виконання завдань і 
функцій, покладених на ЗМІ.
Далі, перш ніж визначити структуру за-

безпечення кримінологічного захисту ЗМІ, 
варто врахувати вже сформовані позиції у 
вітчизняній кримінології щодо досліджува-
ного питання (маємо на увазі саме структу-
ру механізму забезпечення кримінологічної 
безпеки та протидії злочинності). 
Наведемо відповідні приклади. Так, 

Мозоль С.А. визначає, що механізм забезпе-
чення кримінологічної безпеки складають-
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такі елементи: визначення основних цілей, 
завдань і принципів забезпечення криміно-
логічної безпеки; законодавство, що регу-
лює відносини у сфері забезпечення кримі-
нологічної безпеки; система суб’єктів забез-
печення кримінологічної безпеки на загаль-
нодержавному та регіональному рівнях; 
сукупність засобів і методів забезпечення 
кримінологічної безпеки; форми й напрями 
забезпечення кримінологічної безпеки [16, 
С. 407].
Вітчизняні вчені Бандурка О.М. та 

Литвинов О.М., досліджуючи структуру ме-
ханізму протидії злочинності, визначають 
таку необхідну сукупність його елементів, 
як: суб’єктний склад, мета, завдання, прин-
ципи, функції, методи, правові підстави ді-
яльності тощо [27, С.81-83].
Порівняння цих авторських підходів 

щодо елементів механізму забезпечення від-
повідного стану (кримінологічної безпеки) 
та кримінологічної діяльності (протидія зло-
чинності) дає підстави вважати про можли-
вість виділення обов’язкових елементів на-
явного забезпечувального механізму, зокре-
ма: мети, завдання, принципів, суб’єктного 
складу, законодавчої основи функціонуван-
ня забезпечувального механізму, форми і 
методи забезпечення функціонування від-
повідного механізму. Проте, на нашу думку, 
цей перелік не є вичерпним і може бути до-
повнений, розвинутий за результатами на-
укових досліджень.
Отже, враховуючи вже наявні в кримі-

нології наукові розробки питань механізму 
забезпечення кримінологічної безпеки, а 
також механізмів протидії окремим видам 
злочинності, є можливість далі визначити 
елементи структури забезпечення криміно-
логічного захисту ЗМІ. 
Структура досліджуваного механізму без-

посередньо пов’язана з визначенням та 
конкретизацією набору взаємозв’язаних 
елементів, які визначають організацію та 
функціонування системи, яка спроможна 
забезпечити у своєму комплексі належний 
кримінологічний захист ЗМІ як цілісного 
інституту.
Фактично структура механізму забезпе-

чення кримінологічного захисту (КЗ) ЗМІ 
це спосіб організації КЗ ЗМІ.

До таких елементів структури механізму 
КЗ ЗМІ вважаємо доцільним віднести: 

1) визначення основної цілі (мети), за-
вдань та принципів забезпечення криміно-
логічного захисту ЗМІ;

2) визначення об’єктів КЗ;
3) рівні забезпечення КЗ;
4) система суб’єктів, які здійснюють КЗ 

(напрями забезпечення);
5) нормативно-правове забезпечення 

(стан законодавства) кримінологічного за-
хисту певної сфери (на національному та 
міжнародному рівнях);

6) інформаційно-аналітичне та науко-
ве забезпечення кримінологічного захисту 
ЗМІ; 

7) заходи (форми, методи) впливу (реа-
гування) на кримінологічні загрози щодо 
ЗМІ;

8) міжнародне співробітництво[28-30]. 
Наведена структура механізму КЗ ЗМІ, 

на наш погляд, може бути прийнята як ба-
зова, але не остаточна. Це пов’язано з по-
стійною трансформацією як самої сфери 
ЗМІ, так і злочинності, комплексу криміно-
логічних загроз та системи кримінологічної 
безпеки та протидії злочинності в Україні.
Таким чином, сформульоване нами ви-

значення механізму забезпечення кримі-
нологічного захисту ЗМІ та конкретизація 
його структури в подальшому дасть нам 
можливість більш ретельно розглянути його 
стан та визначити шляхи удосконалення та 
підвищення ефективності функціонування.
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SUMMARY 
The article highlights the issue of developing a 

mechanism for ensuring the criminological protection 
of the media in Ukraine (massmedia). It has been 
established that recently in Ukraine the number of 
criminal offenses against media representatives, in 
particular journalists, has not signifi cantly decreased, 
and the adopted amendments to the criminal 
legislation in terms of protecting the professional 
activities of journalists did not bring the desired 
result. It was determined that in Ukraine, among 
the criminological studies on the activities of the 
media, there are no works aimed at a comprehensive 
solution to the issue of criminological protection of 
the media as an institution of society through which 
freedom of speech is spread. It has been established 
that in the domestic criminological science the media is 
viewed from two positions: 1) as a source of negative 
infl uence on the increase in crime; 2) as a subject with 
signifi cant criminological potential to infl uence crime 
(decrease it).

The article notes the need for an integrated 
approach to the development of a mechanism for the 
criminological protection of the media as an integral 
institution and its support. The author, on the basis of 
studies of the available scientifi c positions regarding 
the content of the concepts of “criminological 
security”, “criminological security mechanism”, 
“counteraction crime”, “crime prevention mechanism”, 
“criminological protection”, as well as taking into 
account the content of the object of protection (mass 
media), proposed the author’s defi nition “Mechanism 
for ensuring the criminological protection of the media” 
and its structure. In a narrow sense, this mechanism is 
defi ned as an integral set of necessary and suffi cient 
functional and legal elements integrated into the 
mechanism for ensuring the criminological security of 
Ukraine, with the help of which authorized entities form 
a rational system of infl uencing criminogenic factors 
that exclude and / or hinder the legitimate activities 
of the media, and ensure effective implementation the 
criminological process, thereby achieving the effective 
fulfi llment of the tasks and functions assigned to the 
media. The structure of this mechanism is proposed 
to include such elements as: 1) goals, objectives and 
principles of ensuring the criminological protection 
of the media; 2) defi nition of objects of protection; 
3) levels of protection; 4) the system of subjects of 
protection; 5) regulatory support for criminological 
protection of the media; 6) information, analytical 
and scientifi c support of criminological protection; 
7) measures of infl uence (response) to criminological 
threats; 8) international cooperation.

Key words: mass media, crime counteraction, 
criminological protection, mechanism of providing 
criminological protection, structure of the mechanism 
of providing criminological protection.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÀ ÐÅÑÒÈÒÓÖ²ß ßÊ 
ÑÏÎÑ²Á Â²ÄØÊÎÄÓÂÀÍÍß ÏÎÒÅÐÏ²ËÎÌÓ ØÊÎÄÈ, 
ÇÀÂÄÀÍÎ¯ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ

У статті розглянуто поняття «реститу-
ція» як спосіб відшкодування шкоди потерпі-
лому. Визначено, що чинний КПК не надає 
визначення цього поняття, однак ми наголо-
шуємо, що реституція як спосіб відшкодування 
шкоди потерпілому отримала своє законодавче 
закріплення вже в перших юридичних актах 
радянської держави. Саме тому реституція 
представляє собою найбільш простий спосіб 
захисту порушених майнових прав потерпі-
лого. З її допомогою законодавець розраховує 
оперативно відновити майновий status quo, у 
якому особа знаходилася до вчинення злочину 
проти неї. Термін «реституція» знайшов своє 
нормативне закріплення і на рівні міжнарод-
них документів. Декларація містить окремий 
розділ (статті 8 – 11), присвячений рести-
туції. Згідно зі ст. 8 Декларації реституція 
повинна включати повернення власності або 
виплату за спричинені збитки чи шкоду, від-
шкодування витрат, спричинених віктиміза-
цією, надання послуг та поновлення у правах 
Проаналізовано законодавство Великої Бри-
танії і США, у якому визначено реституцію 
як повернення незаконно набутого майна, ре-
монт пошкодженого або повернення в натурі 
еквівалента знищеного майна. Цікавим вба-
чається підхід, який використав законодавець 
Республіки Молдова. Так, у КПК цієї держави 
окремо виділяються дві статті, які стосу-
ються рішення щодо речових доказів, що ви-
носяться до основного розгляду кримінальної 
справи, і рішення, що приймаються під час 
вирішення кримінальної справи по суті.

 ÖÈËÞÐÈÊ ²ííà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî 
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Це дає змогу говорити, що варто впровади-
ти в чинний КПК нормативний припис щодо 
можливості застосування кримінальної про-
цесуальної реституції на стадії досудового роз-
слідування за умов, якщо на об’єктах злочин-
ного посягання відсутні сліди кримінального 
правопорушення та є клопотання потерпілого 
про повернення йому майна.
Ключові слова:реституція, кримінальне 

правопорушення, завдання шкоди, потерпі-
лий, майно.

Постановка проблеми
Тривалий час термін «реституція» ви-

користовувався переважно у сферах між-
народного та цивільного права. Проте він 
має прямий стосунок до кримінальної про-
цесуальної діяльності, де вже посів особливе 
місце серед способів відшкодування шкоди 
потерпілому.
Чинний КПК не надає визначення цього 

поняття, однак наголосимо, що реституція 
як спосіб відшкодування шкоди потерпіло-
му отримала своє законодавче закріплення 
вже в перших юридичних актах радянської 
держави. Так, слід звернути увагу на ст. 58 
Положення про військових слідчих № 1559 
від 30.09.1919 р., де було закріплено: пред-
мети, викрадені або відняті, після відшукан-
ня їх, повертаються під розписку тим, у кого 
були викрадені або відняті, якщо в залучен-
ні їх до справи немає необхідності [1, c. 108].
У подальшому зміст цієї статті знайшов 

своє відображення в п. 5 ч. 9 ст. 100 чинно-
го КПК, де зазначено, що «питання про…
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долю речових доказів і документів, які були 
надані суду, вирішується судом під час ухва-
лення судового рішення, яким закінчується 
кримінальне провадження. У разі закриття 
кримінального провадження слідчим або 
прокурором питання про…долю речових 
доказів і документів вирішується ухвалою 
суду на підставі відповідного клопотання. 
При цьому гроші, цінності та інше майно, 
що були предметом кримінального право-
порушення або іншого суспільно небезпеч-
ного діяння, конфіскуються, крім тих, які 
повертаються власнику (законному воло-
дільцю), а якщо його не встановлено – пере-
ходять у власність держави в установленому 
Кабінетом Міністрів України порядку».

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Безумовно, питання кримінальної про-
цесуальної реституції не залишено без уваги 
і науковцями. Питання визначення проце-
суального становища потерпілого в кримі-
нальному провадженні та відшкодування 
йому шкоди неодноразово перебували у 
центрі уваги таких відомих процесуалістів, 
як Ю.П. Аленін, С.А. Альперт, В.П. Бож’єв, 
В.Г. Буткевич, Л.В. Брусніцин, М.І. Го-
шовський, Ю.М. Грошевий, К.Ф. Гуцен-
ко, С.В. Давиденко, Т.М. Добровольська, 
П.С. Елькінд, З.З. Зінатуллін, Х.Р. Кахнич, 
Л.Д. Кокорєв, В.М. Кудрявцев, О.П. Кучин-
ська, О.М. Ларін, П.А. Лупинська, В.Т. Ма-
ляренко, О.Г. Мазалов, Л.Л. Нескороджена, 
В.Т. Нор, І.Л. Петрухін, Т.І. Присяжнюк, 
В.Я. Понарін, В.М. Савицький, М.С. Стро-
гович, І.А. Тітко, Н.Б. Федорчук та ін.

Виклад основних положень
Передусім слід сказати, що реституція як 

спосіб відшкодування шкоди потерпілому 
визнається не всіма вченими - процесуаліс-
тами.
У юридичній літературі висловлюються 

думки щодо виключно компенсаційного (за-
місного) характеру інституту відшкодування 
шкоди, і кримінальна процесуальна реститу-
ція не належить до способів такого відшко-
дування. Так, В.Т. Нор, розглядаючи питан-
ня розмежування способів відшкодування 
шкоди та реституції у кримінальному про-

цесі, наголошує на наступному: якщо май-
но, яке вибуло з володіння потерпілого вна-
слідок злочину, є в натурі, не пошкоджене і 
законний власник має можливість отримати 
його назад, як це має місце при реституції, 
то суб’єктивне право власника на це майно 
не втрачається, і говорити про заподіяння 
майнової шкоди в такому випадку було б не-
правильно. Відшкодування шкоди, у свою 
чергу, передбачає не повернення втрачено-
го майна, а відшкодування завданих збитків 
або передачу потерпілим особам майна того 
самого роду і якості замість знищеного, по-
шкодженого майна або такого, що невідомо, 
де знаходиться [2, c. 153].
На нашу думку, все ж таки не слід виклю-

чати кримінальну процесуальну реституцію 
із переліку способів відшкодування шкоди 
у кримінальному процесі, оскільки, якщо 
вважати, що у разі повернення власнику ви-
краденого майна, не відбулося заподіяння 
майнової шкоди, слідчий або прокурор му-
сять виносити вмотивовану постанову про 
відмову у визнанні потерпілим у зв’язку з 
відсутністю шкоди відповідно до ч. 5 ст. 55 
КПК. Отже, факт завдання шкоди потер-
пілому має встановлюватися незалежно від 
повернення або місцезнаходження майна, 
яке було предметом злочинного посягання, 
через що і реституцію з упевненістю слід за-
рахувати до способів відшкодування шкоди 
потерпілому.
Реституція (лат. «restitutio») означає «від-

новлення початкового становища», «повер-
нення втраченого», «відшкодування збит-
ків, шкоди» [3, c. 877 – 878].
Як вважають науковці, реституція пред-

ставляє собою найбільш простий спосіб за-
хисту порушених майнових прав потерпіло-
го. З її допомогою законодавець розраховує 
оперативно відновити майновий status quo, 
у якому особа знаходилася до вчинення зло-
чину проти неї [2, c. 153].
Законодавець не враховує очевидні пе-

реваги реституції перед іншими способами 
відшкодування завданої злочином шкоди, 
оскільки ні КПК 1960 р., ні чинний КПК не 
містять спеціального розділу, окремих ста-
тей, які були б присвячені поняттю «кримі-
нальна процесуальна реституція» та поряд-
ку її здійснення.
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Нормативне використання досліджу-
ваного терміна наразі найбільш поширене 
в цивільному праві і означає повернення 
сторін у початкове становище через визна-
ння правочину недійсним. Відповідно до 
ч. 1 ст. 216 ЦК у разі недійсності правочи-
ну кожна із сторін зобов’язана повернути 
другій стороні у натурі все, що вона одер-
жала на виконання цього правочину, а 
якщо немає такої можливості, наприклад, 
коли одержане полягає у користуванні 
майном, виконаній роботі, наданій послу-
зі, то відшкодувати вартість того, що одер-
жано, за цінами, які існують на момент від-
шкодування.
Термін «реституція» знайшов своє нор-

мативне закріплення і на рівні міжнародних 
документів. Декларація містить окремий 
розділ (статті 8 – 11), присвячений рести-
туції. Згідно зі ст. 8 Декларації реституція 
повинна включати повернення власності 
або виплату за спричинені збитки чи шкоду, 
відшкодування витрат, спричинених вікти-
мізацією, надання послуг та поновлення у 
правах [4].
Отже, як видно із викладеного, у між-

народному праві реституція – це поняття 
загальне, що включає в себе і повернення 
власності в натурі, і виплату за спричинену 
шкоду.
Законодавство Великої Британії і США 

визначає реституцію як повернення неза-
конно набутого майна, ремонт пошкодже-
ного або повернення в натурі еквівалента 
знищеного майна. Зміст реституції склада-
ють такі дії, як повернення та відновлення 
вкрадених речей на користь їх законного 
власника, виплата суми, що не перевищує 
вартості вкрадених речей, передача жертві 
речей, які є прямими чи непрямими дохо-
дами, отриманими в результаті реалізації 
вкрадених речей [5, с. 78]. Слід відмітити, 
що в законодавстві багатьох країн рести-
туція за своїм змістом співпадає з інсти-
тутом цивільного позову в Україні. Так,-
Г.Й. Шнайдер з цього приводу вказує, що в 
державах Східної та Північної Європи (Ні-
дерланди, Данія, Швеція і ін..) діють прави-
ла реституції, які включають у себе розгляд 
позову за правилами цивільного судочин-
ства [6, с. 304].

У чинному кримінальному процесуаль-
ному законодавстві України реституція як 
спосіб відшкодування шкоди означає лише 
повернення предметів, речей, документів, 
цінностей, що вибули із законного володін-
ня особи внаслідок кримінального правопо-
рушення (п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК).
У наведеному нормативному положен-

ні йдеться лише про предмет кримінальної 
процесуальної реституції - гроші, цінності 
та інше майно, що були предметом кри-
мінального правопорушення або іншого 
суспільно небезпечного діяння. Дефініції 
терміна «кримінальна процесуальна рес-
титуція» закон не містить. У той же час, як 
справедливо наголошує В.Т. Нор, у главі 9 
КПК «Відшкодування шкоди у криміналь-
ному провадженні» про цей спосіб відшко-
дування окремо не згадується. Проте він 
реально існує, використовується у прова-
дженні на підставі п. 5 ч. 9 ст. 100 КПК,-
ч. 4 ст. 374 КПК, широко застосовується 
на практиці. Тож, він має бути закріпле-
ний у ст. 127 КПК, яка визначає способи 
відшкодування (компенсації) шкоди по-
терпілому [2, c. 38]. Крім цього, законода-
вець має роз’яснити потерпілому зміст та 
порядок реалізації цього способу відшко-
дування шкоди.
На основі наведеного вище можна дійти 

висновку, що зміст реституції в міжнародно-
му праві не відповідає змісту однойменного 
поняття в кримінальному процесі України. 
В обох випадках реституція спрямована на 
відновлення порушених прав потерпілого. 
Однак у міжнародному праві реституція 
разом із відшкодуванням шкоди в натурі 
включає в себе і грошову компенсацію, що 
у вітчизняному кримінальному процесі на-
лежить до інституту цивільного позову в 
кримінальному провадженні, а реституція 
передбачає лише повернення незаконно ви-
лученого майна.

Сучасні автори звертають увагу на те, що 
наукових досліджень, присвячених реституції 
у кримінальному процесі, не багато [7, c. 16].-
У той же час у науці не вироблена єдина думка 
стосовно таких питань, як: 1) правова при-
рода реституції; 2) кримінальна процесу-
альна реституція як спосіб відшкодування 
майнової та моральної шкоди; 3) порядок її 
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здійснення та часові межі реалізації даного 
інституту. 
У науці кримінального процесу проблема 

правової природи реституції як способу від-
шкодування шкоди потерпілому не знайшла 
свого єдиного вирішення. Так, В.Я. Пона-
рін визнає кримінально-процесуальний ха-
рактер реституції та наголошує на тому, що 
слід використовувати термін «кримінально-
процесуальна реституція», під якою розуміє 
відновлення майнового становища особи, 
потерпілої від злочину, шляхом повернення 
їй в порядку, визначеному законом, речових 
доказів, а за необхідності – предметів того ж 
роду і якості або сплати їх вартості, якщо це 
можливо [8, c. 45].
На тому, що реституція, яка здійснюєть-

ся в кримінальному процесі, по своїй при-
роді є кримінально-правовою наполягає і-
З.З. Зінатуллін. До того ж додамо, що на-
уковець розуміє її як відновлення майново-
го становища потерпілого шляхом повер-
нення йому речей або інших матеріальних 
цінностей, які були безпосередньо втрачені 
в результаті вчинення злочину [9, c. 29].
Термін «кримінально-правова реститу-

ція» застосовує також В.Т. Нор, розглядаю-
чи її як відновлення порушеного злочином 
майнового становища потерпілого шляхом 
повернення йому неправомірно відчужено-
го майна – речових доказів, виявлених, ви-
лучених або прийнятих від інших осіб ор-
ганами, що ведуть кримінальний процес [2,-
c. 153].
Проте інші вчені, серед яких С.О. Алек-

сандров, Б.Т. Безлепкін, мають діаметраль-
но протилежну точку зору стосовно визна-
чення правової природи реституції в кримі-
нальному процесі. Так, вони вважають, що 
реституція має називатися саме криміналь-
но-процесуальною, оскільки застосовується 
в кримінальному процесі [10, c. 28 – 29].
Крім наведеної класифікації точок зору 

на визначення питання «правова природа 
реституції в кримінальному провадженні», 
слід навести і іншу, яка також заслуговує на 
увагу.
З огляду на важливість єдиного розумін-

ня одного і того ж терміна, вважаємо за до-
цільне зробити висновок, що правова при-
рода реституції в кримінальному процесі є 

кримінальною процесуальною. На підтрим-
ку цього положення можна навести такі ар-
гументи.
На наш погляд, реституція в криміналь-

ному процесі забезпечує виконання завдань 
кримінального провадження, а саме: захист 
особи від кримінальних правопорушень, 
охорона прав, свобод та законних інтер-
есів учасників кримінального провадження-
(ст. 2 КПК).
По-друге, при здійсненні реституції реа-

лізуються кримінальні процесуальні право-
відносини. Тобто правовідносини, що сто-
суються відшкодування шкоди потерпілому 
за допомогою кримінальної процесуальної 
реституції, які виникають, розвиваються і 
припиняються у сфері кримінального про-
цесу.
Отже, пропонуємо визначення, яке, на 

нашу думку, є найбільш обґрунтованим: 
кримінальна процесуальна реституція – це 
спосіб відновлення майнового стану потер-
пілого, який полягає у поверненні речей 
або інших матеріальних цінностей, які були 
вилучені з його безпосереднього законного 
володіння або користування в результаті 
вчинення кримінального правопорушення 
або іншого суспільно небезпечного діяння, 
що здійснюється для захисту прав потерпі-
лого у кримінальному процесі.
Розглядаючи кримінальну процесуальну 

реституцію як спосіб відшкодування майно-
вої шкоди, необхідно підкреслити натураль-
ний характер відшкодування, оскільки саме 
в ньому знаходить свій прояв зміст цього 
способу. 
Вказане визначення, на наш погляд, су-

перечить сутності реституції, у ньому втра-
чається її зміст, оскільки відбувається вже 
не відшкодування шкоди в натурі, а відшко-
дування шляхом виплати грошової компен-
сації, що «розмиває межі» між реституцією 
та цивільним позовом. Як слушно зазначає 
С.О. Александров, потерпілий за допомо-
гою реституції отримує «своє», а не «замість» 
[10, c. 28].
Аналогічним чином це питання вирі-

шується й у судовій практиці, де чітко роз-
різняються такі способи відшкодування 
шкоди потерпілому, як цивільний позов 
та кримінальна процесуальна реституція. 
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Суди здебільшого використовують наступні 
словосполучення «достатність кримінально 
- процесуальної реституції виключає задо-
волення в цій частині цивільного позову», 
«цивільний позов задоволенню не підлягає, 
зважаючи на достатність кримінально-про-
цесуальної реституції».
Хоча судді реституцію у кримінальному 

процесі переважно розуміють як повернен-
ня безпосередньо втраченого в результаті 
вчинення злочину майна, слід звернути ува-
гу і на поодинокі випадки, що стосуються 
протилежного розуміння кримінальної про-
цесуальної реституції органами суддівської 
влади.
Вважаємо, що такий підхід до визна-

чення реституції в кримінальному процесі 
не відбиває суті цього поняття як окремого 
способу відшкодування шкоди потерпіло-
му. 
Розглядаючи кримінальну процесуальну 

реституцію як спосіб відшкодування шкоди, 
слід вказати, що наразі в науці кримінально-
го процесу точиться дискусія стосовно мож-
ливості застосування реституції для відшко-
дування потерпілому моральної шкоди. На 
думку окремих науковців, кримінальна про-
цесуальна реституція в цьому випадку нере-
альна, оскільки моральну шкоду відшкоду-
вати неможливо. Прихильники даної точки 
зору визначають відшкодування шкоди як 
повернення порушених благ у стан, в якому 
вони знаходилися до злочинного діяння. У 
цьому розумінні моральна шкода відшкоду-
ванню не підлягає.
Досліджуючи процесуальний порядок 

застосування реституції, варто відмітити, що 
в чинному кримінальному процесуальному 
законодавстві відсутня правова регламента-
ція процедури передачі майна потерпілому. 
Питання стосовно речових доказів наразі 
регулюються Порядком зберігання речових 
доказів стороною обвинувачення, їх реалі-
зації, технологічної переробки, знищення, 
здійснення витрат, пов’язаних з їх зберіган-
ням і пересиланням, схоронності тимчасово 
вилученого майна під час кримінального 
провадження від 19.11.2012 р. [11]. Аналізу-
ючи згаданий документ, можна констатува-
ти, що в ньому не встановлено порядку по-
вернення речей потерпілому.

У даному аспекті варто зауважити, що 
здійснення відповідними посадовими осо-
бами реституції – це процесуальні дії, під час 
яких мають застосовуватися кримінальні 
процесуальні способи фіксації. У випадках, 
коли реституція слугує механізмом відшко-
дування шкоди потерпілому, це має знайти 
відповідне відображення в матеріалах кри-
мінального провадження.
На практиці потерпілий надає розписку 

про отримання майна, однак, на наш по-
гляд, розписка не може бути належним спо-
собом фіксації процесуальної дії. Відповідно 
до ст. 103 КПК процесуальні дії під час кри-
мінального провадження можуть фіксувати-
ся: у протоколі, на носії інформації, на якому 
за допомогою технічних засобів зафіксовані 
процесуальні дії, у журналі судового засідан-
ня.
Вбачається, що після приведення у від-

повідність до вимог чинного законодав-
ства вона стане такою, що заслуговує на 
увагу та підтримку з огляду на наступне. 
Складення протоколу про повернення 
майна та фіксація за допомогою науково-
технічних засобів процесу передачі майна 
убезпечить потерпілого від несумлінно-
го виконання посадовими особами своїх 
обов’язків та сприятиме відшкодуванню 
йому шкоди шляхом застосування кримі-
нальної процесуальної реституції. Разом із 
тим запропоноване положення убезпечить 
державні органи від невиправданих скарг 
з боку потерпілого.
З огляду на те, що наразі на рівні КПК 

не закріплено ефективних гарантій відшко-
дування потерпілому шкоди за допомогою 
кримінальної процесуальної реституції, про-
понуємо ввести в КПК окрему статтю, яка 
регулювала б такі питання: поняття, пред-
мет кримінальної процесуальної реституції 
та порядок її здійснення. 
Наведені вище законодавчі приписи-

(ч. 9 ст. 100 КПК) дозволяють констатувати, 
що часовими межами, в яких здійснюється 
реституція в кримінальному провадженні, 
є: час ухвалення судового рішення, яким 
закінчується кримінальне провадження, 
або винесення судом ухвали в разі закрит-
тя кримінального провадження слідчим або 
прокурором.
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Таке затягування із вирішенням питан-
ня про застосування кримінальної проце-
суальної реституції, на наш погляд, є необ-
ґрунтованим. Науковці з цього приводу 
пропонують застосовувати реституцію вже 
на початковій стадії кримінального прова-
дження за наявності певних умов, а саме: 
якщо на об’єктах злочинного посягання від-
сутні сліди злочину та є клопотання потер-
пілого про повернення майна [12, c. 12].
Такий підхід до вирішення цього питан-

ня, на наш погляд:
- по-перше, не перешкоджатиме здій-

сненню подальшого кримінального прова-
дження;

- по-друге, потерпілому буде надано 
можливість отримати відшкодування за 
спричинену йому шкоду якнайшвидше, не 
очікуючи судового розгляду кримінального 
провадження.
Цікавим вбачається підхід, який вико-

ристав законодавець Республіки Молдова. 
Так, у КПК цієї держави окремо виділяють-
ся дві статті, які стосуються рішення щодо 
речових доказів, що виносяться до основно-
го розгляду кримінальної справи, і рішення, 
що приймаються під час вирішення кримі-
нальної справи по суті.
У цьому контексті слід додати, що до ви-

рішення кримінальної справи прокурор або 
офіцер по кримінальному переслідуванню 
за згодою прокурора, або судова інстанція 
вирішують питання щодо повернення за-
конному власнику його майна (ч. 1 ст. 161 
КПК Республіки Молдова).
Згідно з ч. 2 ст. 161 КПК Республіки 

Молдова до вирішення кримінальної спра-
ви прокурор або офіцер по кримінальному 
переслідуванню за згодою прокурора на 
етапі кримінального переслідування, або, 
залежно від обставин, судова інстанція роз-
поряджається про повернення законному 
власнику: продуктів, що швидко псуються; 
предметів, необхідних у повсякденному по-
буті; домашніх тварин, птахів, інших тва-
рин, які потребують повсякденного догля-
ду; автомобіля або іншого транспортного 
засобу, якщо на нього не накладено арешт 
для забезпечення пред’явленого цивільно-
го позову в кримінальній справі або в цілях 

можливої спеціальної конфіскації майна; 
громіздкі речі та інше.
Отже, у випадках, коли це необхідно, за-

конодавець Республіки Молдова припускає 
можливість до вирішення справи по суті пе-
редати предмет кримінальної процесуаль-
ної реституції законному володільцю.
Чинний кримінальний процесуальний 

закон України передбачає, що речові дока-
зи, які не містять слідів кримінального пра-
вопорушення, у вигляді предметів, великих 
партій товарів, зберігання яких через гро-
міздкість або з інших причин неможливе 
без зайвих труднощів або витрати по забез-
печенню спеціальних умов зберігання яких 
співмірні з їх вартістю, а також речові дока-
зи у вигляді товарів або продукції, що під-
даються швидкому псуванню, повертаються 
власнику (законному володільцю) або пере-
даються йому на відповідальне зберігання, 
якщо це можливо без шкоди для криміналь-
ного провадження (п. 1 ч. 6 ст. 100 КПК). Як 
видно, така вказівка закону дає можливість 
власнику отримати своє майно до вирішен-
ня справи по суті тільки в обмеженому колі 
випадків.

Висновки
З огляду на зазначене вище вважаємо, 

що варто впровадити в чинний КПК нор-
мативний припис щодо можливості засто-
сування кримінальної процесуальної рести-
туції на стадії досудового розслідування (не 
стосується повернення швидкопсувних, гро-
міздких та інших речей внаслідок закриття 
кримінального провадження слідчим або 
прокурором) за умов, якщо на об’єктах зло-
чинного посягання відсутні сліди кримі-
нального правопорушення та є клопотання 
потерпілого про повернення йому майна. 
Такі пропозиції дозволять потерпілому не 
очікувати на вирішення основного питання 
кримінального провадження – винуватос-
ті або невинуватості особи, та сприятимуть 
більш оперативному відшкодуванню шко-
ди.
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Tsyliuryk Inna
CRIMINAL PROCEDURAL 

RESTITUTION AS A METHOD OF 
COMPENSATION TO THE VICTIM 

OF DAMAGES CAUSED BY CRIMINAL 
OFFENSES

The article considers the concept of “resti-
tution” as a way to compensate the victim. It is 
determined that the current CPC does not pro-
vide a defi nition of this concept, but we empha-
size that restitution as a way to compensate the 
victim was enshrined in law in the fi rst legal acts 
of the Soviet state. That is why restitution is the 
simplest way to protect the violated property 
rights of the victim. With its help, the legislator 
expects to promptly restore the property status 
quo, in which the person was before the crime 
against him. The term “restitution” has found 
its normative consolidation at the level of inter-
national documents. The declaration contains a 
separate section (Articles 8 - 11) on restitution. 
According to Art. 8 of the Declaration, restitu-
tion should include restitution of property or 
compensation for damages, reimbursement of 
costs incurred by victimization, provision of 
services and restoration of rights. equivalent 
of destroyed property. The approach used by 
the legislator of the Republic of Moldova is in-
teresting. Thus, the CPC of this state has two 
separate articles, which relate to decisions on 
material evidence submitted to the main trial 
of a criminal case, and decisions taken during 
the resolution of a criminal case on the merits.

This suggests that the current CPC should 
introduce a normative provision on the possi-
bility of criminal procedural restitution at the 
stage of pre-trial investigation, provided that 
there are no traces of a criminal offense at the 
objects of criminal encroachment and there is 
a request of the victim to return his property.

 Keywords: restitution, criminal offense, 
task damage, victim, property.
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 ÇÌ²ÍÀ ÏÎÂ²ÄÎÌËÅÍÍß ÎÑÎÁ² ÏÐÎ Ï²ÄÎÇÐÓ 
ÍÀ ÑÒÀÄ²¯ ÄÎÑÓÄÎÂÎÃÎ ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

Метою наукової статті є проаналізува-
ти інститут повідомлення особі про підозру, 
який замінив собою систему законодавчих по-
ложень щодо притягнення особи як обвину-
ваченого на стадії досудового розслідування. 
З’ясовано, що повідомлення особі про підозру 
займає особливе місце у структурі етапів до-
судового розслідування, адже воно є почат-
ковим моментом притягнення особи до 
кримінальної відповідальності та визначає 
подальше спрямування кримінального про-
вадження. Порушення органами досудового 
розслідування та прокурором процесуальної 
форми, визначеної кримінальним процесу-
альним законом при реалізації процедури 
повідомлення особі про підозру з підстав, ви-
значених ч. 1 ст. 276 КПК, призводять не 
тільки до протизаконного та безпідставного 
обмеження прав учасників кримінального 
провадження, а й у подальшому ставлять 
під сумнів можливість досягнення завдань 
кримінального провадження у цілому. Здій-
снено короткий огляд проблеми процесуаль-
ного порядку повідомлення особі про підозру, 
гарантій забезпечення прав підозрюваного, 
що, у свою чергу, потребує їх ґрунтовного 
наукового осмислення та вирішення у прак-
тиці правозастосування органів досудового 
розслідування та прокуратури відповідно до 
процесуальної форми стадії досудового роз-
слідування.
Ключові слова:досудове розслідування, 

кримінальне правопорушення, повідомлення 
про підозру, докази, слідчий, прокурор.
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Постановка проблеми
Досудове розслідування основним за-

вданням має охорону прав та законних ін-
тересів фізичних і юридичних осіб, які бе-
руть участь у кримінальному провадженні, а 
також швидке, повне та неупереджене роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
викриття винних та забезпечення правиль-
ного застосування чинного законодавства, 
щоб кожний, хто вчинив кримінальне пра-
вопорушення, був притягнутий до відпові-
дальності із застосуванням належної право-
вої процедури, а жоден невинуватий не був 
покараний. Тільки проведення швидкого, 
повного та неупередженого досудового роз-
слідування надасть суду можливість досліди-
ти всі обставини вчиненого особою діяння 
і надати їм належну правову оцінку. Пові-
домлена особі підозра, що базується на зі-
браних під час досудового розслідування 
доказах, визначає межі судового розгляду. 
Однак, встановлюючи ці межі, слідчий, про-
курор не обмежують розслідування прова-
дження тільки один раз повідомленою пі-
дозрою.
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Виклад основних положень
Подальше досудове розслідування про-

вадження може виявити обставини, що 
спричинять зміну підозри або складання но-
вої підозри. В ідеалі акт повідомлення про 
підозру є так званим підсумком досудового 
розслідування, оскільки саме на ньому базу-
ється обвинувальний акт, який після закін-
чення досудового розслідування відповідно 
до вимог ст. 291 КПК вручається підозрю-
ваному.
Доречно зазначити, що у практичній 

діяльності найкращим бажаним варіантом 
для слідчих, прокурорів було б повідомлен-
ня особі про підозру наприкінці досудового 
розслідування, оскільки саме в цей час у ма-
теріалах провадження знаходиться достат-
ня кількість доказів для його направлення 
до суду і з’ясовані всі обставини вчиненого 
кримінального правопорушення, що дає 
змогу скласти так зване «зразкове» повідо-
млення про підозру, яке не потребує змін та 
доповнень. 
Якщо повідомлення про підозру здій-

снюється у випадку, передбаченому п. 1 та 
п. 2 ч. 1 ст. 276 КПК, то зрозуміло, що від-
класти повідомлення особі про підозру не-
можливо, але якщо розглядати випадок по-
відомлення особі про підозру на підставі на-
явності достатніх доказів для підозри особи 
у вчиненні кримінального правопорушен-
ня, то можливість складання та вручення 
повідомлення про підозру особі наприкінці 
досудового розслідування існує. Але такий 
варіант повідомлення про підозру особі, на 
нашу думку, не є прийнятним.
Обґрунтовуючи свою позицію, зазначи-

мо, що у практичній діяльності під час до-
судового розслідування встановлюється ве-
лика кількість нових фактів і доказів. Одні 
з них безпосередньо відносяться до прова-
дження, інші – походять з перших і бува-
ють певною мірою допоміжними. Це також 
стосується даних, що характеризують особу 
підозрюваного, потерпілого, свідків. Одні 
факти і докази слідчий та прокурор отри-
мують уже на початковому етапі досудового 
розслідування, інші – через деякий час, під 

час проведення слідчих (розшукових) дій на 
подальшому етапі розслідування. Отже, си-
туація у конкретному провадженні постій-
но змінюється, а з появою у кримінальному 
провадженні нових фактів та учасників про-
цесу може змінюватися й обсяг підозри.
Також доцільно звернути увагу на той 

факт, що у разі повідомлення особі про пі-
дозру наприкінці досудового розслідування 
особа, яка фактично підозрювалась сторо-
ною обвинувачення у вчиненні криміналь-
ного правопорушення, щодо якої слідчий, 
прокурор збирали докази вини і фактично 
проти якої тривало досудове розслідуван-
ня без вручення повідомлення про підозру, 
була позбавлена можливості захищатися від 
підозри у вчиненні цього кримінального 
правопорушення. Отже, несвоєчасне пові-
домлення особі про підозру у кримінально-
му провадженні порушить право підозрюва-
ного на захист, позбавить можливості збира-
ти і подавати докази, одержувати копії про-
цесуальних документів та реалізації інших 
прав [1, с. 402].
Таким чином, умисне відкладання мо-

менту повідомлення особі про підозру слід-
чим, прокурором наприкінці досудового 
розслідування є протиправним та незакон-
ним.
Крім цього, слід зауважити, що вимога 

закону про повне та неупереджене розслі-
дування кримінальних правопорушень не 
повинна трактуватися на користь багаторіч-
ного досудового розслідування криміналь-
них проваджень. Воно має бути проведене в 
об’єктивно необхідний для виконання про-
цесуальних дій та прийняття процесуаль-
них рішень термін, тобто в розумний строк, 
що є однією із засад кримінального прова-
дження.
Зв’язаність слідчого вимогою швидкості 

проведення розслідування може призвести 
до помилкової кваліфікації злочинного ді-
яння, повідомлення про підозру в момент, 
коли ще не всі необхідні для прийняття 
цього рішення дані зібрані, що іноді призво-
дить до незаконного повідомлення про пі-
дозру невинуватої особи та до інших важких 
помилок.
У цьому випадку ми торкнулися питан-

ня ефективності провадження досудового 
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розслідування, підсумком якого має бути 
доведена, неспростовна, чітка, об’єктивна 
та справедлива підозра. Для того, щоб стати 
таким, повідомлення про підозру неодно-
разово корегується, вмотивовується, зміню-
ється.
Отже, під час досудового розслідування 

кримінального провадження, після повідо-
млення особі про підозру слідчим, прокуро-
ром можуть бути отримані нові докази або 
може бути надана інша оцінка вже відомим 
доказам, у зв’язку з чим до того моменту, як 
слідчим буде прийнято остаточне рішення 
у провадженні відповідно до вимог ст. 283 
КПК, формула повідомлення про підозру, 
викладена в повідомленні про підозру та 
вручена підозрюваному, може: 1) залишити-
ся без змін з точки зору як фактичних об-
ставин вчинення кримінального правопо-
рушення певною особою, так і їх юридичної 
оцінки; 2) зазнати певних змін; 3) містити 
нову підозру [1, с. 406]. 
Чинний КПК у ст. 279 пояснює, що у разі 

виникнення підстав для повідомлення про 
нову підозру або зміну раніше повідомленої 
підозри слідчий, прокурор зобов’язані ви-
конати дії, передбачені ст. 278 КПК. Якщо 
повідомлення про підозру здійснив проку-
рор, повідомити про нову підозру або змі-
нити раніше повідомлену підозру має право 
лише прокурор.
Виходячи з положень цієї норми, при-

ходимо до висновку, що законодавець не 
тільки не розкриває сутність термінів «зміна 
підозри», «нова підозра», але навіть не зазна-
чає випадків їх застосування, обмежившись 
лише посиланням «у випадку виникнення 
підстав». Отже, реалізація викладеної ст. 279 
КПК у практичній діяльності не могла не 
викликати певних проблем.
Для розкриття питання зміни підозри в 

аспекті ст. 279 КПК потрібно з’ясувати під-
стави, за наявності яких відбувається зміна 
підозри або повідомляється нова підозра, 
а також визначити сутність понять «зміна 
раніше повідомленої підозри» та «нова пі-
дозра».
На нашу думку, зміна повідомлення про 

підозру у широкому розумінні цього понят-
тя полягає у непідтвердженні частини по-
відомлення про підозру; доповненні пові-

домлення про підозру; зміні повідомлення 
про підозру.
Непідтвердження частини повідомлен-

ня про підозру означає, що повідомлення 
про підозру за окремим епізодом чи само-
стійним діянням не підтвердилося; не діс-
тала підтвердження кваліфікуюча ознака; 
не дістала підтвердження та чи інша дія у 
структурі окремого епізоду або діяння; ви-
явилась зайвою кваліфікація діяння за су-
купністю кримінальних правопорушень (за 
декількома статтями КК).
Непідтвердження частини повідомлен-

ня про підозру щодо окремого криміналь-
ного правопорушення або правопорушень 
найчастіше виникає внаслідок спростуван-
ня будь-якої ознаки складу кримінального 
правопорушення, який інкримінується; 
самообмови підозрюваного; неякісного 
проведення досудового розслідування або 
слідчих (розшукових) дій; декриміналізації 
діяння.
Внаслідок непідтвердження частини по-

відомлення про підозру можуть виникнути 
ситуації, коли змінювати кваліфікацію не 
потрібно і коли це є необхідним, що зумо-
вить складання нової підозри.
Доповнення повідомлення про підозру 

необхідне у тих випадках, коли у проце-
сі розслідування, після повідомлення про 
підозру, з’ясовуються нові факти злочинної 
діяльності особи. Додаткові обставини мо-
жуть зумовити підозру у новому криміналь-
ному правопорушенні або заміну підозри в 
одному кримінальному правопорушенні на 
підозру в іншому.
У юридичній літературі підставами до-

повнення обвинувачення (повідомлення 
про підозру) прийнято вважати випадки, 
коли: а) після обвинувачення з’ясувалося, 
що обвинувачений, крім інкримінованого, 
вчинив ще інше кримінальне правопору-
шення; б) у діях обвинуваченого, за вчи-
нення яких його вже було притягнуто як 
обвинуваченого, виявляється самостійний 
склад кримінального правопорушення; в) 
з’ясувалося, що особа, яка притягується до 
кримінальної відповідальності, вчинила 
кримінальне правопорушення у співучасті з 
іншими особами, які до відповідальності не 
були притягнуті [2, с. 68].
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Виявлення після повідомлення про пі-
дозру факту вчинення підозрюваним іншо-
го кримінального правопорушення, крім 
інкримінованого, завжди призводить до змі-
ни підозри шляхом його доповнення. При 
цьому може змінитися лише фабула підозри 
(викладені в повідомленні обставини кримі-
нального правопорушення), якщо підозрю-
ваним вчинено злочин, який кваліфікується 
за тією самою нормою КК, що й інкримі-
новане кримінальне правопорушення. Так, 
наприклад, після повідомлення особі про пі-
дозру за вчинення крадіжки з проникнен-
ням у житло, виявляється, що особа, крім 
того, вчинила ще аналогічну крадіжку. Фабу-
ла підозри доповниться, з’являється кваліфі-
куюча ознака повторності, але кваліфікація 
дій підозрюваного залишиться незмінною.
У разі включення до підозри іншого вчи-

неного підозрюваним кримінального право-
порушення загальна кваліфікація його дій 
може змінюватися, якщо це правопорушен-
ня кваліфікується за іншою статтею (части-
ною статті) КК, ніж інкримінований. У тако-
му разі доповниться фабула підозри, а також 
зміниться кваліфікація дій підозрюваного. 
При цьому може змінитися частина статті 
(за кваліфікуючою ознакою) або перелік ста-
тей може доповнитися ще однією статтею 
або частиною статті.
Виявлення у діях підозрюваного, крім 

кримінальних правопорушень, за вчинення 
яких йому вже була повідомлена підозра, 
самостійного складу кримінального право-
порушення у кримінальній процесуальній 
практиці зустрічається не часто. Але у разі 
застосування п.п. 1, 2 ч. 276 КПК та негай-
ного повідомлення особі про підозру, коли 
ще певні обставини на початковому етапі 
розслідування встановлюються, наприклад, 
за допомогою показань підозрюваного (по-
терпілого або свідка) і відразу іншими за-
собами перевірити їх неможливо, а під час 
подальшого розслідування ці показання 
спростовуються чи уточнюються, виникає 
необхідність змінити підозру.
Виявлення факту вчинення особою, якій 

повідомлено про підозру, кримінального 
правопорушення у співучасті з іншими осо-
бами, які про підозру не повідомлялись, 
безперечно, вплине на зміну підозри у бік 

її обтяження, оскільки фабула підозри у по-
відомленні про підозру доповниться деталь-
ним викладенням злочинних дій кожного 
із співучасників кримінального правопору-
шення, а також кваліфікуючою ознакою – 
вчинення кримінального правопорушення 
групою осіб. При цьому, як правило, стаття 
підозри залишається незмінною, а зміню-
ється тільки її частина, але й вона може за-
лишитися незмінною. Зміна частини статті 
КК відбудеться за умови, що первинно дії 
підозрюваного кваліфікувалися за частиною 
першою певної статті КК, оскільки вчинен-
ня кримінального правопорушення групою 
осіб як кваліфікуюча ознака зазвичай міс-
титься у другій або третій частині тієї самої 
статті КК. Якщо первинно дії підозрювано-
го кваліфікувалися за тією частиною статті, 
якою регламентується і кваліфікуюча ознака 
«вчинення злочину групою осіб», кваліфіка-
ція у разі доповнення підозри залишається 
такою самою.
Виявлення після повідомлення про пі-

дозру будь-яких обставин кримінального 
правопорушення чи відомостей про особу 
підозрюваного, які впливають на кваліфіка-
цію його дій, також є підставою доповнення 
підозри. До таких фактів належать відомості 
про обставини кримінального правопору-
шення та особу підозрюваного.
Межа між уточненням підозри та його 

доповненням досить тонка. Ключовим мо-
ментом при вирішенні цього питання є пра-
вова оцінка нових фактів, виявлених після 
повідомлення особи про підозру. 
Отже, доповнення повідомлення про 

підозру може привести до зміни кваліфіка-
ції. Тому слідчий, прокурор при необхіднос-
ті доповнити повідомлення про підозру по-
винен скласти нове повідомлення особі про 
підозру та вручити їй це повідомлення.
Зміна повідомлення про підозру (у вузь-

кому розумінні цього поняття) може зумов-
люватися виявленням обставин, які зміню-
ють характер відомостей, викладених у по-
передньому повідомленні про підозру. Мо-
жуть бути уточнені фактичні обставини вчи-
неного (місце, час, спосіб діяння, характер 
і розмір шкоди і т. ін.), виправлена раніше 
допущена помилка або неточність у форму-
люванні підозри.
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Так, уточнення даних про місце, час і 
спосіб вчинення кримінального правопо-
рушення має вкрай важливе значення, і в 
усіх випадках ці дані повинні відображатися 
у формулюванні підозри. З питанням про 
місце і час кримінального правопорушення 
пов’язана можливість підозрюваного вка-
зати на алібі або використати інші засоби 
захисту від підозри. Уточнення відомостей 
про способи вчинення кримінального пра-
вопорушення може взагалі поставити під 
сумнів вчинення його саме цією особою.
Конкретизацію фактичних обставин 

кримінального правопорушення, яка при-
зводить до зміни сутності підозри, важливо 
відрізняти від випадків уточнення фабули 
підозри, що не є зміною підозри, та від ви-
явлення таких даних, які зумовлюють збіль-
шення обсягу підозру.
Особливих проблем при виокремленні 

зміни сутності підозри від збільшення об-
сягу підозри на підставі конкретизації об-
ставин кримінального правопорушення не 
виникає, оскільки збільшитися обсяг пі-
дозри може тільки за умови, що ці виявлені 
обставини кримінального правопорушення 
впливають на кваліфікацію дій підозрюва-
ного. Тобто якщо виявлення таких обста-
вин спричиняє появу кваліфікуючої ознаки 
або необхідність додаткової кваліфікації ще 
й за іншою нормою КК, то ми матимемо ви-
падок збільшення обсягу підозри.
Зміна сутності підозри відбувається на 

підставі таких обставин, що призводять до 
зміни кваліфікації дій підозрюваного з одні-
єї норми на іншу. Тим самим зміна сутності 
підозри відрізняється також і від простого 
уточнення фабули підозри, за якого квалі-
фікація у всіх випадках залишається незмін-
ною.
Зміна кваліфікації дій підозрюваного 

може виникнути у результаті іншої оцінки 
доказів. Якщо, наприклад, з’ясується, що 
має місце незакінчене кримінальне право-
порушення, а початкова стадія злочинної ді-
яльності, діяння підозрюваного слід кваліфі-
кувати, окрім як за відповідною статтею КК, 
так і за ст. 14, 15 КК (готування чи замах на 
злочин). У випадках, коли встановлено, що 
форма співучасті підозрюваних у вчиненні 
злочину не однакова, дії організаторів, під-

мовників і посібників слід кваліфікувати від-
повідно до статті КК, а також за відповідною 
частиною ст. 27 КК.
При необхідності зміни повідомлення 

особі про підозру слід мати на увазі, що нове 
повідомлення про підозру має бути узагаль-
неним і здійснюватися не в доповнення до 
попередніх повідомлень, а замість раніше 
складених. У цьому випадку раніше пові-
домлена підозра, яка залишається у мате-
ріалах провадження, автоматично втрачає 
свою силу [2, с. 124].
Так, за твердженням Л.М. Лобойка, 

нове обвинувачення (у нашому випадку – 
повідомлення про підозру) – це одночасне 
ставлення особі первинного обвинувачення 
та іншого, самостійного кримінального пра-
вопорушення [3, с. 198].
Л.М. Карнєєва висловила іншу пози-

цію. Вона стверджує, що нова постанова 
про притягнення як обвинувачення має 
бути узагальненою і виноситися не в допо-
внення до попередніх постанов про при-
тягнення як обвинуваченого, а замість ра-
ніше винесених постанов [4, с. 51]. У цьому 
випадку раніше повідомлена підозра, зали-
шаючись у матеріалах кримінального про-
вадження, втрачає свою силу, про що пови-
нно бути зазначено у новому повідомленні 
про підозру.
На нашу думку, саме такий порядок до-

зволяє підозрюваному найповніше реалізу-
вати своє право на захист, а також інші про-
цесуальні права. Ознайомившись з актом, 
який містить повідомлення про підозру у 
повному обсязі, підозрюваний має можли-
вість глибше і ясніше усвідомити сутність 
підозри, яку важко було б досягти, якби 
підозра була викладена в окремих повідо-
мленнях про підозру в межах одного кримі-
нального провадження. Наявність у цьому 
провадженні декількох чинних повідомлень 
про підозру щодо однієї особи може дезорі-
єнтувати самого підозрюваного, прокурора, 
слідчого суддю і суд. Щоб таке не трапилось, 
нове повідомлення особи про підозру має 
бути мотивованим, тобто містити пояснення 
необхідності винесення нового узагальнюю-
чого повідомлення та обов’язкове зазначен-
ня факту втрачання дії попереднього пові-
домлення.



92Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

У зв’язку з реалізацією положень ст. 279 
КПК постає й інше питання: яку назву пови-
нне мати повідомлення про підозру, коли, 
наприклад, зміни в одному кримінальному 
провадженні настільки суттєві, що торка-
ються і зміни вже оголошеного повідомлен-
ня про підозру, і появи додаткових кримі-
нальних правопорушень, за якими необ-
хідно здійснювати визначене законодавцем 
«нове повідомлення про підозру», і закриття 
в окремій частині повідомленої підозри?
Виходячи з наведеного розуміння по-

нять «нова підозра» та «зміна раніше по-
відомленої», у такому кримінальному про-
вадженні підозра змінюється, оскільки до 
цього особі вже було повідомлено про пі-
дозру і частина змін стосується саме кри-
мінальних правопорушень, де підозра вже 
була повідомлена. Але, з іншого боку, врахо-
вуючи наявність нових фактів, тобто інших 
кримінальних правопорушень, які попере-
дньо об’єднані в одне провадження, вини-
кає необхідність у повідомленні особі нової 
підозри. Яку ж процесуальну дію повинен 
вчиняти слідчий або прокурор: змінювати 
підозру чи повідомляти нову? Або взагалі 
складати два акти: перший – про зміну ра-
ніше повідомленої підозри, а другий – про 
нову підозру. Що взагалі треба розуміти як 
нонсенс! На жаль законодавець не дає від-
повіді на ці питання.
Тому сьогодні слідчі та прокурори ви-

рішують цю проблему на власний розсуд: 
дехто змінює підозру, інші повідомляють 
про нову, треті – повідомляють нові пі-
дозри, змінюють раніше повідомлені, а по-
тім об’єднують кримінальні провадження, 
щоб уникнути названих проблем, зокрема й 
тих, про які ми згадували у першому розділі 
нашого дослідження. Як наслідок дій остан-
ніх, у кримінальному провадженні існує де-
кілька окремих повідомлень про підозру і 
відсутнє єдине узагальнююче повідомлення 
про підозру, що у кінцевому результаті дезо-
рієнтує підозрюваного й ускладнює роботу 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду [2, 
с. 406].
Аналізуючи положення ст. 279 КПК, ми 

приходимо до висновку, що зміна раніше 
повідомленої підозри у будь-якому випадку 
спричиняє складання нової підозри. Знову 

постає питання: де ж та межа, яка відокрем-
лює «нову підозру» від «зміни раніше пові-
домленої»?
Узагальнюючи вищевикладене, вважа-

ємо, що чинні положення ст. 279 КПК не 
можуть залишатися у такому викладенні, 
оскільки розмежування законодавцем «змі-
ни раніше повідомленої підозри» та «нової 
підозри» є недоцільним, навіть виходячи із 
сутності цих понять, змінена підозра вже є 
новою підозрою. Так, нове повідомлення 
про підозру має здійснюватись у порядку, 
передбаченому ст. 276 – 278 КПК, без на-
дання йому назви «нова підозра».
Крім цього, розмежування зазначених 

визначень не спричиняє за собою жодних 
процесуальних наслідків, а лише ускладнює 
процес реалізації цього положення у прак-
тичній діяльності, сприяючи створенню у 
кримінальному провадженні окремих по-
відомлень про підозру, які, насамперед, де-
зорієнтують підозрюваного та інших учас-
ників кримінального процесу. Тому пропо-
нуємо замінити ч. 1 ст. 279 КПК і викласти 
її в наступній редакції: «У разі виникнення 
підстав для зміни повідомленої підозри слід-
чий, прокурор зобов’язаний виконати дії, 
передбачені ст. 278 цього Кодексу, і заново 
у повному об’ємі повідомити особу про під-
озру. Якщо повідомлення про підозру здій-
снив прокурор, змінити раніше повідомле-
ну підозру має право лише прокурор, який 
здійснив таке повідомлення про підозру» [2, 
с. 406].
Вважаємо за доцільне звернути увагу ще 

на один проблемний аспект зміни підозри. 
Це зміна підозри, яка відбувається у бік її 
пом’якшення. До підстав виникнення такої 
зміни слід віднести ситуації, коли має місце: 
непідтвердження підозри щодо окремого 
кримінального правопорушення або право-
порушень; відпадання кваліфікуючої озна-
ки; зайва кваліфікація вчинку за сукупністю 
кримінальних правопорушень.
До цих підстав помилково було б відне-

сти такі, як: непідтвердження будь-якої події 
кримінального правопорушення, що інкри-
мінується підозрюваному; відсутність у діях 
особи складу кримінального правопорушен-
ня, оскільки вони є підставами виключення 
провадження досудового розслідування у 
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провадженні в цілому, хоча за своєю сутніс-
тю схожі з підставами пом’якшення підозри, 
але за їх наявності підозра взагалі не може 
існувати, а тим більше – його зміна.
Деякі процесуалісти висловлюють думку 

про те, що коли постає необхідність зміни 
кваліфікації діяння обвинуваченого згідно з 
нормою КК, яка передбачає менш тяжке по-
карання, і при цьому фактична сторона об-
винувачення залишається незмінною, тоді 
немає необхідності ні в закритті проваджен-
ня у частині висунутого обвинувачення, ні 
у пред’явленні нового обвинувачення. У 
цьому випадку досить назвати нову кваліфі-
кацію кримінального правопорушення в об-
винувальному висновку [5, с. 18].
Свого часу Ф.Н. Фаткуллін висловлював 

думку, яка також полягала у спрощенні по-
рядку зміни обвинувачення за умов, які пе-
редбачають менш сувору санкцію. Так, ав-
тор вважав, що досить винести спеціальну 
постанову про зміну обвинувачення і в най-
коротший термін вручити її копію обвину-
ваченому [6, с. 25].
З ним не погоджувався А.Я. Дубин-

ський, який стверджував, що зміна квалі-
фікації, зокрема й така, що покращує ста-
новище обвинуваченого, є новим обвину-
ваченням, оскільки особа притягується як 
обвинувачений у вчиненні іншого кримі-
нального правопорушення, а не того, який 
йому інкримінувався раніше. Тому обви-
нувачений має бути своєчасно поставлений 
до відома про нове обвинувачення, бо в ін-
шому випадку порушується його право на 
захист [7, с. 26].
Ми погоджуємося з А.Я. Дубинським, 

оскільки дійсно без роз’яснення слідчим, 
прокурором сутності зміненої підозри пі-
дозрюваний може не розібратися у ній са-
мостійно. На нашу думку лише оголошення 
повідомлення, що констатує зміну підозри 
та вручення підозрюваному копії повідо-
млення не забезпечить повною мірою реалі-
зацію підозрюваним свого права на захист.
Як ми вже зазначали, сьогодні чинний 

КПК не передбачає процедуру закриття 
кримінального провадження у частині не 
підтвердження раніше повідомленої пі-
дозри, але це не означає, що цієї проблеми 
не існує.

У юридичній літературі має місце точка 
зору про те, що не завжди за умови відсутності 
частини обвинувачення (підозри) слід прийма-
ти рішення про часткове закриття проваджен-
ня. Саме Ф.Н. Фаткуллін та Н.В. Жогін наво-
дять приклад ситуації, коли при наявності 
фактичної фабули складного обвинувачення 
відбувається вилучення з неї окремих діянь 
або епізодів, які становили частину інкри-
мінованого обвинувачення сукупного, по-
вторного або збірного злочину. Вони зазна-
чають, що в таких випадках слід приймати 
рішення про зміну обвинувачення, про ви-
лучення з нього фактів, які не підтвердили-
ся, і коли в цьому є необхідність, про пере-
кваліфікацію злочинного діяння в частині, 
що залишилась [8, с. 148].
Ми вважаємо, що слідчий, прокурор по-

винні не просто констатувати факт зміни 
обставин, а й чітко пояснити, чим завер-
шилось розслідування конкретного епізоду 
кримінального правопорушення, тому на-
явність лише повідомлення про зміну пі-
дозри або повідомлення про нову підозру не 
в повному обсязі відобразить сутність того, 
що відбувається.
У зв’язку з цим ми пропонуємо внести 

зміни до ст. 279 чинного КПК, доповнивши 
її частиною другою такого змісту: «Якщо під 
час досудового розслідування кримінально-
го провадження частина повідомленої під-
озри не дістала свого підтвердження, слід-
чий, а в разі повідомлення підозри проку-
рором – тільки прокурор, своєю постановою 
закриває провадження у цій частині повідо-
мленої підозри в порядку, передбаченому 
статтями 283 та 284 цього Кодексу, про що 
оголошує підозрюваному, з обов’язковим 
роз’ясненням її сутності».
Надаючи детальний аналіз ст. 279 чин-

ного КПК, необхідно звернути увагу і на 
таке позитивне положення: у випадку пові-
домлення про підозру прокурором, повідо-
млення про нову підозру або зміна раніше 
повідомленої підозри здійснюється лише 
прокурором. Отже, слідчий, виявивши нові 
обставини у матеріалах кримінального про-
вадження, які будуть впливати, наприклад, 
на зміну кваліфікації діяння, повинен перед 
прокурором клопотати про необхідність 
зміни підозри. Вважаємо, що це свідчить 
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про унеможливлення слідчим самостійно 
змінити кваліфікацію, що виключить мані-
пулювання, пов’язані зі зміною кваліфікації 
з тяжкого злочину на менш тяжкий і на-
впаки, та в кінцевому результаті сприятиме 
контролю з боку не тільки прокурора, а й ві-
домчого керівництва щодо проведення на-
лежного досудового розслідування у цьому 
кримінальному провадженні.

Висновки
Підводячи підсумок, зазначимо, що ст. 279 

КПК потребує невідкладного доопрацюван-
ня та внесення відповідних змін, що спри-
ятиме виконанню основних завдань кримі-
нального провадження, і вважаємо, що змі-
ни та доповнення, викладені вище, можуть 
бути нами використані при удосконаленні 
нового КПК.
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Kushpit Volodymyr
CHANGE OF PERSON’S NOTIFICATION 

OF SUSPECTION AT THE STAGE OF PRE-
EXAMINATION INVESTIGATION

The purpose of the scientifi c article is to ana-
lyze the institution of notifi cation of a person of 
suspicion, which has replaced the system of leg-
islative provisions on bringing a person as a de-
fendant at the stage of pre-trial investigation. It 
was found that the notifi cation of a person of sus-
picion occupies a special place in the structure of 
the stages of pre-trial investigation, as it is the ini-
tial moment of bringing a person to criminal re-
sponsibility and determines the further direction 
of criminal proceedings. Violation by the bodies 
of pre-trial investigation and the prosecutor of 
the procedural form determined by the criminal 
procedural the law in the implementation of the 
procedure for notifying a person of suspicion on 
the grounds specifi ed in Part 1 of Art. 276 of the 
CPC, lead not only to illegal and unjustifi ed re-
striction of the rights of participants in criminal 
proceedings, but also further question the possi-
bility of achieving the objectives of criminal pro-
ceedings as a whole. A brief review of the prob-
lem of the procedural procedure for notifying a 
person of suspicion, guarantees of the suspect’s 
rights, which in turn requires a thorough scien-
tifi c understanding and solution in the practice of 
law enforcement pre-trial investigation and pros-
ecution in accordance with the procedural form 
of pre-trial investigation.

The main task of pre-trial investigation is to 
protect the rights and legitimate interests of in-
dividuals and legal entities involved in criminal 
proceedings, as well as prompt, complete and 
impartial investigation of criminal offenses, ex-
posing the perpetrators and ensuring the cor-
rect application of applicable law. was prosecuted 
with due process and no innocent person was 
punished. Only a prompt, complete and impar-
tial pre-trial investigation will enable the court to 
investigate all the circumstances of the act com-
mitted by the person and provide them with a 
proper legal assessment. The suspicion notifi ed 
to the person, based on the evidence gathered 
during the pre-trial investigation, determines the 
boundaries of the trial. However, in setting these 
limits, the investigator and the prosecutor do not 
limit the investigation of the proceedings to a sin-
gle suspicion.

We believe that the investigator, the prosecu-
tor should not only state the fact of change of 
circumstances, but also clearly explain how the 
investigation of a particular episode of a criminal 
offense ended, so the presence of only a report of 
a change of suspicion or a new suspicion will not 
fully refl ect the essence of what is happening. .

Keywords: pre-trial investigation, criminal 
offense, report of suspicion, evidence, investiga-
tor, prosecutor.
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ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Статья посвящена криминологическому 
анализу лиц, совершающих уголовные правона-
рушения в оборонно-промышленном комплексе 
Украины. На основе обработки статистических 
массивов данных, а также материалов уголов-
ных производств, судебных приговоров установле-
но и дано описание таким чертам правонаруши-
телей исследуемой категории как гражданство, 
пол, возраст, трудоустроенность, занимаемая 
должность, отдельные уголовно-правовые при-
знаки. Выявленные характеристики обобщены, 
сформированы типичные их параметры.
Ключевые слова: оборонно-промышленный 

комплекс, преступность, личность преступника, 
криминологическая характеристика, структура, 
групповая преступность.
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Принагідно зауважимо, що проблеми 
протидії злочинності в ОПК, корупційній 
злочинності, неодноразово порушували-
ся у працях О. М. Бандурки, О. Ю. Бусол, 
І. М. Довбаня, О. Г. Кальмана, О. М. Лит-
винова, В. А. Ліпкана, М. І. Панова, 
В. В. Сазонова, О. О. Степанченка та інших 
кримінологів, криміналістів. Визнаючи 
ґрунтовність та наукову значущість наяв-
них напрацювань, слід також визнати і те, 
що вони потребують подальшого вдоскона-
лення, розширення, адже кримінологічний 
профіль кримінального правопорушника в 
ОПК практично не сформований, що й обу-
мовлює актуальність теми цієї статті. 

Мета статті – встановити, проаналізува-
ти, узагальнити, надати опис та пояснення 
кримінологічно значущим ознакам осіб, які 
вчиняють кримінальні правопорушення в 
ОПК України. 

Виклад основного матеріалу
Особа злочинця – один з найбільш 

складних об’єктів кримінологічного піз-
нання, який, водночас, характеризується 
і вельми високим евристичним потенціа-
лом, адже, як відомо, першопричини кри-
мінальної активності завжди мають суто 
індивідуальний, особистісний характер. 
Власне, особистість є тією субстанцією, що 
насичує зміст концепту «особа злочинця». 
І хоча в кримінології зазвичай ці категорії 
деякою мірою протиставляються із наголо-
сом на разовий, випадковий характер осо-

Постановка проблеми
Протидія злочинності в оборонно-про-

мисловому комплексі (далі – ОПК) Укра-
їни – одна з ключових задач у комплексі 
забезпечення національної безпеки, під-
вищення обороноздатності країни, поси-
лення захищеності громадян. Досягнутий 
за роки незалежності ступінь криміналіза-
ції галузі не залишає сумнівів у необхід-
ності розгортання широкомашстабного, 
системного кримінально-обструктивного 
впливу у цій галузі і дотичних до неї сфе-
рах суспільних відносин. Вочевидь, це не-
можливо зробити без належного науково-
го супроводження, комплексної розробки 
теоретико-прикладних проблем, однією 
з яких є вивчення особи кримінального 
правопорушника в ОПК.
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би злочинця та викривленій кримінальною 
діяльністю есенції особистості злочинця, 
тобто видозміненій злочинами особистості, 
у нашому дослідженні ми виходитимемо з 
компліментарного ставлення до цих фено-
менів, відповідних їм концептів. І комплі-
ментарність ця означає поєднання різних 
рівнів побутування одного й того феномену 
– людини, яка вчиняє кримінальне право-
порушення. Особа як індивід, відособлення 
від соціальної маси (при збереженні тієї 
чи іншої глибини її проєкції), постає пер-
винним рівнем об’єктивації злочинця; осо-
бистість – вторинний і більш глибинний 
рівень. Такий підхід, що допускає рівневу 
плюральність в організації людини, особис-
тості вимагає, водночас, утримання цілісно-
го її сприйняття, що вимагає відмовитись 
як від позаконтекстуальності аналізу осіб, 
які вчиняють кримінальні правопорушен-
ня, так і від автономізації досліджуваних 
рис.
Плідність виділення, теоретичної фік-

сації рівнів підтверджена всією історією 
розвитку наукового життя [1, с. 81; 2, с. 92; 
3, с. 112 та ін.]. Для особистісної пробле-
матики, підкреслюється М. Ф. Орзіхом, 
такий методологічний підхід є особливо 
важливим, так як у людині інтегровані всі 
рівні розвитку. Але це не має розривати 
єдності пізнання, логічної та смислової 
завершеності знання про особистість, а 
повинно призводити до уявлення про ці-
лісність людини, особистості [4, с. 13–14]. 
Отже, питання про співвідношення особи 
й особистості злочинця є питанням про 
співвідношення рівнів персональної ор-
ганізації та індивідуального проявлення 
людини. На цьому вважаємо за доцільне 
поставити крапку та надалі не розвивати 
завідомо безплідну дискусію щодо найліп-
шої дискурсивної форми на позначення 
людини, яка вчиняє кримінальне право-
порушення. Натомість зосередимо увагу 
важливих змістовних характеристиках, 
використання яких може набувати прак-
тичного сенсу як для поглиблення розу-
міння природи кримінальної активності 
в ОПК, так і підвищення, врешті-решт, 
ефективності запобіжної діяльності відпо-
відного спрямування.

Перший (умовно поверхневий) рівень 
феноменології злочинців репрезентова-
ний їх соціально-демографічними, соці-
ально-рольовими і кримінально-правови-
ми рисами. Він, таким чином, ґрунтується 
на рівні тілесності, фізичності (стать, вік і 
т.д.) й поширюється на пов’язані з ним со-
ціально-рольові специфікації. Здійснене 
нами опрацювання зведених статистичних 
даних, а також контент-аналіз матеріалів 
кримінальних проваджень і вироків за кри-
мінальні правопорушення, вчинені в ОПК, 
дозволяють дійти висновку про відповід-
ність видимої частини кримінологічного 
портрету цих правопорушників типовим 
характеристикам злочинців в економічній 
сфері. Остання ж, як відомо, істотно відріз-
няється від характеристик загальнокримі-
нальних корисливих злочинців. Контраверсії 
виявляються у тому, що злочинці у сфері 
економіки – абсолютно не маргінали, від-
носно освічені та зрілі за віком люди, вклю-
чені у численні соціальні інститути, мають 
розгалужені зв’язки у різних сферах со-
ціально корисної діяльності, характеризу-
ються кількома активними соціальними ро-
лями, у тому числі й у сімейній, виробничій 
сферах. 
Не є винятком і злочинці в ОПК, але з 

єдиною особливістю: на відміну від пара-
метрів родового концепту «економічні зло-
чинці», серед злочинів у сфері ОПК біль-
шою є частка осіб чоловічої статі, яка сягає 
98,5 %. Але цьому є пояснення, яке відсилає 
до розуміння специфіки оборонно-промис-
лових відносин, у яких традиційно частка 
чоловіків була на декілька порядків вища. 
Такою була радянська традиція і залиша-
ється відповідна спадщина. Сегмент ОПК 
завжди був закритий, комплектувався осо-
бами, які окрім наявності відповідних спе-
ціальних звань, як правило, мали досвід 
військової служби. Та й предметна специ-
фіка оборонно-промислової галузі, заточе-
ність її функціонування на потреби армії 
з цілком зрозумілих причин зумовлює її 
більшу привабливість саме для чоловіків. 
Тож навіть на рівні статистичних зв’язків 
вказана структурна особливість видається 
закономірною. При цьому більшість з тієї 
незначної частини жінок, які вчиняють 
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кримінальні правопорушення в ОПК, при-
падає на працівниць підрозділів фінансової 
звітності, бухгалтерського обліку, які ви-
являються винними у вчиненні злочинів, 
передбачених ч. 2 ст. 191 (63,7 %) або 212 
(36,3 %) КК України. 
Також зауважимо, що переважна біль-

шість (89,2 %) злочинців в ОПК – особи з 
вищою освітою. Із середньою спеціальною 
(професійно-технічною) освітою – 10 %, із 
повною загальною середньою – 0,8 %. Дві 
останні категорії є, як правило, суб’єктами 
загальнокримінальних корисливих зло-
чинів (кримінальних правопорушень), а 
саме – крадіжок або ж суб’єктами основно-
го складу кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 191 КК України. Вста-
новлено, що всі без виключення корупцій-
ні злочини в ОПК вчиняються особами з 
вищою освітою. Ця обставина може бути 
пояснена особливими освітніми цензами, 
які пред’являються за вимогами штатної 
структури, необхідністю володіння спеці-
альними знаннями та навичками діяльнос-
ті за посадами на підприємствах, установах, 
організаціях ОПК. 

Ведучи мову про віковий розподіл зло-
чинців, то і тут є відповідність узагальнено-
му портрету злочинця у сфері економіки, 
«білокомірцевого» злочинця. Так, основну 
частку (58,7 %) займають особи вікової кате-
горії 40–54 роки (див. діаграму 1).
Сукупно на вікову групу 40–59 років 

припадає майже дві третини всіх злочи-
нів, а саме 64,2 %. Ще близько третини – це 
особи віком 29–39 років, тобто ті, які зачі-
пають нижній поріг молоді та виходять за 
її межі. Молоді ж люди віком 18–28 років 
складають лише 1,6 %. Таким чином, зло-
чинність в ОПК можна охарактеризувати 
як зріло-вікову злочинність, що накладає 
відповідний відбиток і на її характер: вчи-
нювані кримінальні правопорушення ви-
різняються вищим рівнем інтелектуалізму 
розроблюваного плану, схеми, засобів до-
кументального прикриття, рівня організа-
ції та підтримання корупційних зв’язків, 
шляхів подальшої легалізації. Не можна 
сказати, що це «інтелігентна» злочинність, 
але інтелектуальна – це факт. І цим таки 
фактом пояснюється висока латентність. Та 
частина злочинності в ОПК, що потрапляє 

Діаграма 1
Графічне зображення вікової структури злочинців в ОПК

(узагальнені дані за 2013–2020 рр.)
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до офіційної статистики – лише «верхівка 
айсбергу». Але і вона вражає обсягами збит-
ків, що заподіюються державі, багатоскла-
довими корупційними схемами, явними 
зв’язками з вищими ешелонами державної 
влади, впливовими політичними гравцями.
Не в останню чергу фактором зрілого 

віку, життєвого досвіду, освітою, наявною 
посадою (98,6 % злочинців на момент вчи-
нення відповідного кримінального право-
порушення були офіційно правцевлашто-
ваними) зумовлено і те, що в переважній 
своїй більшості такі особи є сімейними, 
одруженими, мають на утриманні дітей. 
Таких у структурі злочинів в ОПК 90,6 %. 
Як можна бачити, набагато більше за сімей-
них осіб у структурі загальної злочинності. 
Те ж стосується і працевлаштованості. 

Вище ми вказали, що 98,6 % зі злочинців 
вказаної категорії були працевлаштова-
ними при вчиненні кримінального право-
порушення. Ба більше: план іманації до-
сліджуваного виду злочинності обумовлює 
її відтворення за посадами (чи на підставі 
фактичних можливостей, які випливають з 

професійної діяльності за посадою) на під-
приємствах, установах, організаціях ОПК. 
І це – логічно. Решта ж 1,4 % злочинів при-
падає на частину тих, хто вчинив кримі-
нальні правопорушення, передбачені ст.ст. 
111, 330, 333 КК України.
У структурі працевлаштованих осіб, ви-

знаних винними у вчиненні кримінальних 
правопорушень в ОПК, переважають ті, то 
момент протиправної поведінки обіймав 
так звані адміністративні посади та був ви-
знаний службовою особою за критерієм на-
явності адміністративно-господарських по-
вноважень у сфері управління державним 
майном, у тому числі грошовими коштами 
(див. діаграму 2). 
Як можна бачити з діаграми 2, саме на 

державний сектор ОПК припадає найбіль-
ша кількість злочинців. При тому абсолют-
но всі вони з тих, хто потрапив у поле зору 
кримінальної юстиції, на момент вчинення 
кримінального правопорушення обіймали 
посади, пов’язані з виконанням адміністра-
тивно-господарських функції та використо-
вували відповідні повноваження, зловжи-

Діаграма 2
Графічне зображення структури злочинців в ОПК за особливостями правового ста-

тусу у сфері трудових відносин (узагальнені дані за 2013–2020 рр.)
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ваючи ними, як елемент механізму кримі-
нальної активності. При цьому всередині 
цієї категорії можливо здійснити додаткове 
групування за штатним критерієм структу-
рування, а саме: 
а) директори державних підприємств, 

установ, організацій (у тому числі й викону-
ючі та тимчасово виконуючі обов’язки ди-
ректорів) – 81 %; 
б) заступники директорів вказаних під-

приємств, установ, організацій – 8 %; 
в) працівники відділів матеріального за-

безпечення і ті, хто обіймає прирівняні до 
них посади за критерієм адміністративно-
господарських повноважень (зокрема, за-
відувачі складів) – 6 %; 
г) головні бухгалтери – 4 %.
Також звертає на себе увагу та обста-

вина, що матеріально відповідальні пра-
цівники приватних підприємств фактично 
у вісім разів рідше вчиняють кримінальні 
правопорушення в ОПК. І це при тому, 
що на сьогодні приватний сектор ОПК вже 
перевищує державний, принаймні кількіс-
но. Тож може скластися враження, що на-
мічена стратегією реформування ОПК ціль 
і відповідна тенденція нової хвилі великої 
приватизації вітчизняної «оборонки» є пра-
вильною і має знизити ступінь криміналіза-
ції галузі. Але це враження, переконані, – 
хибне, адже, по-перше, не може бути нічо-
го більш недолугого, аніж початок великих 
структурних реформ у напрямі приватиза-
ції стратегічно важливої, оборонної галузі 
під час ведення фактичної оборонної війни 
(цей крок може бути доцільним, однак тіль-
ки у період стабілізації й миру) та, по-друге, 
неспіврозмірним є розподіл оборонних за-
купівель між державним і приватним сек-
торами. Станом на кінець 2019 р. відповід-
не співвідношення складало приблизно 63 
% до 37 % відповідно на користь державних 
підприємств. Водночас у наявності тенден-
ція до вирівнювання цієї частки. І якщо у 
2014 р. приватних підприємств не було ні 
у виробництві, ні в обслуговуванні військо-
вої техніки, то у 2015 р. частка виконання 
державного оборонного замовлення при-
ватним сектором склала вже 23 %, а у 2020 
р. досягла показника у 54 % [5]. 

Тож великий процент (79 %) злочин-
ців, які на момент вчинення кримінальних 
правопорушень в ОПК обіймали посади 
в державних підприємствах, зумовлений 
частково усередненим характером цього 
показника, починаючи з 2013 р. й до 2020 
р. З іншого боку: а) він має тенденцію до 
інтенсивного скорочення в бік представ-
ників приватного бізнесу, що не дозволяє 
розглядати приватизацію ОПК як потен-
ційно ефективний крок до зниження рів-
ня корупції у галузі. Принаймні, як само-
достатнього кроку. Але це не відміняє його 
можливої ефективності у комплексі з ін-
шими заходами антикорупційної спрямо-
ваності; б) структурно у державному секто-
рі сконцентровано такі види виробництв, 
які не можуть бути замінені приватним 
сектором. 
Продовжуючи, наголосимо, що 100 % 

злочинців у сфері ОПК з тих, які потрапи-
ли у поле кримінальної юстиції, були гро-
мадянами України. Водночас, з проаналі-
зованих нами обвинувальних вироків суду, 
винесених за ст. 333 КК України, випливає, 
що приблизно у 57 % випадків злочинець 
є уродженцем Російської Федерації або 
РРФСР (за радянських часів). Гадаємо, цю 
обставину не можна вважати випадковістю. 
Вона вказує на вельми глибоку проблему 
соціальної ідентичності, ролі у її проблема-
тизації соціально-демографічних процесів 
минулого, пов’язаних із заселенням тери-
торії України вихідцями із інших респу-
блік СРСР, зокрема східних та південних 
областей України росіянами за етнічним 
та географічним походженням, вимішу-
ванням українців та української культури з 
відповідних територій. Ми ще звернемося 
до цього аспекту детермінації злочинності 
в ОПК у наступному розділі нашого дослі-
дження. Тут же наголосимо, що хоча кри-
за соціальної ідентичності і зумовлена по-
діями й процесами минувшини, ними не 
обмежується, набуває цілком самостійно-
го сучасного забарвлення, чим забезпечує 
стійкість злочинності в ОПК (і не тільки), 
незважаючи на природний хід речей, плин 
часу, зміну поколінь в адміністративному 
складі галузей економіки, політики, вироб-
ничому сегменті ОПК. 
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З позицій кримінально-правового 
структурування масиву осіб, притягне-
них до кримінальної відповідальності за 
вчинення тих чи інших правопорушень в 
ОПК, звертає на себе увагу значне перева-
жання групових форм злочинної діяльнос-
ті над одноосібними. Зокрема, у співучасті 
вчиняється більше 87,3 % кримінальних 
правопорушень досліджуваної категорії. 
Симптоматичним у цьому контексті вважа-
ємо співвідношення кількості повідомлень 
про підозру у вчинених кримінальних пра-
вопорушень в оборонній сфері «надання 
державних послуг суспільству» (категорія 
форми № 5 статистичного обліку Офісу Ге-
нерального прокурора) та кількості осіб, 
яким повідомлено про відповідну підозру 
(див. діаграму 3).
При цьому спостерігається тенденція 

до зростання розриву між кількістю по-
відомлень та підозру та кількістю виявле-
них осіб, яким ця підозра оголошується. 
Вочевидь, слід констатувати переважання 
групового характеру злочинної діяльності 
та можливість і доцільність віднести зло-

чинність в ОПК у цілому до розряду орга-
нізованої злочинності. Найменший розрив 
(1,033) зафіксовано у 2016 р., а найбільший 
(1,796) – у 2019 р. Тобто при зменшенні 
кількості оголошених підозр зростає кіль-
кість осіб, яким ці підозри оголошуються. 
Цими факторами не в останню чергу зумов-
люється і висока її латентність (у груповій 
діяльності вищі можливості для прихо-
вування слідів кримінальних правопору-
шень, забезпечення їх прикриття, у тому 
числі й через корупційні зв’язки), і невисо-
кий рівень їх розкриття. Останній у серед-
ньому за означений період складає 18,6 % 
(розкривається менше, ніж кожен п’ятий 
злочин, який виявляється, щодо якого 
починається кримінальне провадження). 
Водночас спостерігається синусоїдна ди-
наміка з найвищими відсотками розкрит-
тя на периферії динамічного ряду: 2016 р. 
– 26,5%, 2017 р. – 17 %, 2018 р. – 13,8 %,-
2019 р. – 12,4 %, 2020 р. – 21,9 %, 9 місяців 
2021 р. – 20,8 %.
Викладені міркування та розрахунки 

наштовхують на думку про те, що наро-

Діаграма 3
Графічне зображення динаміки змін співвідношення рівня повідомлень про пі-

дозру та кількості підозрюваних у вчиненні кримінальних правопорушень в оборон-
ній сфері (2016 – 9 міс. 2021 рр.)
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щування відсотка розкриття відповідних 
кримінальних правопорушень за рахунок 
зростання кількості розкритих злочинів та 
проступків, вчинених не у співучасті, тобто 
індивідуальної кримінально-протиправної 
діяльності. Зібрані нами експертні оцінки 
серед 115 працівників прокуратури, які 
мали досвід процесуального керівництва у 
провадженнях про кримінальні правопору-
шення, вчинені в ОПК, дозволяють ствер-
джувати, що подібна тенденція зумовлена 
як деякою переорієнтацією в діяльності 
оперативних підрозділів правоохоронних 
органів на покращення статистичних по-
казників боротьби зі злочинністю у галузі 
більш простим шляхом (кримінальні пра-
вопорушення з незначними обсягами збит-
ків, вчинені загальними суб’єктами і т. п.), 
так і тактичними міркуваннями реалізації 
механізму угод про визнання вини (з пере-
ходом на кримінально-правову кваліфіка-
цію без ознаки співучасті), а також наявної 
протидії з боку організованих груп, що ді-
ють в ОПК.
Певна річ, усі групові злочини є умис-

ними. Натомість, тільки умисними кримі-
нальними правопорушеннями не обмежу-
ється феномен злочинності в ОПК. Близько 
3,5 % злочинців у сфері ОПК – необереж-
ні, які здебільшого допускають вчинення 
службової недбалості (ст. 367 КК України). 
Остання, однак, зазвичай є супутнім кримі-
нальним правопорушенням, яке полегшує 
можливість вчинення іншого, як правило, 
передбаченого ст. 191 КК України. У той 
же час наголосимо, що, як засвідчило наше 
дослідження, нерідко один зі співучасників 
саме привласнення або розтрати майна ви-
водиться з-під ризику бути обвинуваченим 
у вчиненні більш тяжких кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. ч. 2–4 
ст. 191 КК України, через імітацію недба-
лого виконання службових обов’язків, вна-
слідок чого стало можливим вчинення ви-
крадення майна зі складу або ж вчинення 
квазішахрайських чи інших протиправних 
дій з майном, яке є власністю держави. У 
зв’язку з цим, задля забезпечення справед-
ливості і правильної кваліфікації у кримі-
нальному провадженні за подібними ка-

тегоріями кримінальних правопорушень, 
слідчі мають в обов’язковому порядку від-
працьовувати версії зі співучастю службо-
вої особи підприємств, установ, організацій 
ОПК у вчиненні умисного кримінального 
правопорушення на противагу службовій 
недбалості як ключового акценту тактики 
захисту.

Висновки
Таким чином, підсумовуючи, зауважи-

мо, що особа кримінального правопоруш-
ника в ОПК є багатовимірною категорі-
єю, яка відображає низку як типових для 
«білокомірцевих» і загальнокримінальних 
корисливих, так і деяких особливих галузе-
вих кримінологічних ознак злочинців. Пе-
реважають особи чоловічої статі (98,5 %), з 
вищою освітою (89,2 %), віком 40–59 років 
(64,2 %), які на момент вчинення злочину 
обіймали посади, пов’язані з виконанням 
адміністративно-господарських функцій на 
підприємствах ОПК, громадяни України 
(100 %). Здійснений аналіз створив додатко-
ве підґрунтя для гносеологічної розмітки у 
сфері проблем детермінації як індивідуаль-
ної кримінально протиправної поведінки, 
так злочинності в ОПК. Розробка останніх 
двох аспектів видається пріоритетним на-
прямом подальших наукових досліджень.
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CRIMINOLOGICAL CHARACTERISTICS 
OF PERSONS COMMITTING CRIMINAL 

OFFENSES IN THE DEFENSE-INDUSTRIAL 
COMPLEX OF UKRAINE

The article is devoted to the criminological 
analysis of persons who commit criminal offenses 
in the defense-industrial complex of Ukraine. 
Based on the processing of statistical data sets, as 
well as materials of criminal proceedings, court 
verdicts, it was established that among the crimes 
in the fi eld of defense industry is a larger share 
of males, reaching 98,5 %. the majority of the in-
signifi cant part of women who commit criminal 
offenses in the defense industry, account for em-
ployees of fi nancial reporting, accounting, who 
are guilty of committing crimes under Part 2 of 
Art. 191 (63,7 %) or Art. 212 (36,3 %) of the Crim-
inal Code of Ukraine.

The vast majority (89,2 %) of criminals in the 
defense industry are people with higher educa-
tion. With secondary special (vocational) educa-
tion – 10 %, with full general secondary education 
– 0,8 %. The last two categories are, as a rule, sub-
jects of general criminal mercenary crimes (crimi-
nal offenses), namely – thefts or subjects of the 
main structure of the criminal offense provided 
by Art. 191 of the Criminal Code of Ukraine. It 
is established that all corruption crimes in the de-
fense industry, without exception, are committed 
by persons with higher education.

Speaking of the age distribution of criminals, 
there is a correspondence to the generalized 
portrait of a criminal in the fi eld of economics, a 
“white-collar” criminal. The main share (58,7 %) 
is occupied by persons aged 40–54. In total, the 
age group 40–59 accounts for almost two thirds of 
all crimes, namely 64,2 %. Other part are people 
aged 29–39, those who affect the lower threshold 
of youth and go beyond it. Young people aged 
18–28 make up only 1,6 %. Thus, crime in the 
defense industry can be described as a mature 
crime, which has a corresponding impact on its 
nature: committed criminal offenses are charac-
terized by a higher level of intellectualism of the 
developed plan, scheme, means of documenta-
tion, level of organization and maintenance of 
corruption links. legalization.

98,6 % of criminals at the time of the relevant 
criminal offense were offi cially employed (most 
- offi cials on the basis of administrative and eco-
nomic powers in the fi eld of state property man-
agement). The remaining 1,4 % of crimes and 
misdemeanors fall on the part of those who com-
mitted criminal offenses under Art. 111, 330, 333 
of the Criminal Code of Ukraine.

100 % of criminals in the fi eld of defense in-
dustry of those who fell into the fi eld of criminal 
justice - citizens of Ukraine. More than 87,3 % of 
criminal offenses of the investigated category are 
committed in complicity.

About 3,5% of criminals in the fi eld of defense 
industry are careless, who mostly allow negligence 
(Article 367 of the Criminal Code of Ukraine). 
The latter, however, is usually a concomitant 
criminal offense, which facilitates the possibility of 
committing another, usually provided for in Art. 
191 of the Criminal Code of Ukraine. At the same 
time, often one of the accomplices is the appro-
priation or waste of property is removed from the 
risk of being accused of committing a more seri-
ous criminal offense under Part 2-4 of Art. 191 of 
the Criminal Code of Ukraine, through imitation 
of negligent performance of offi cial duties, as a 
result of which it became possible to commit theft 
of property from the warehouse or commit qua-
si-fraudulent or other illegal acts with property 
owned by the state.

Key words: defense-industrial complex, crime, 
identity of the criminal, criminological characteristics, 
structure, group crime.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена кримінологічному 

аналізу осіб, які вчиняють кримінальні право-
порушення в оборонно-промисловому комплек-
сі України. На основі опрацювання статис-
тичних масивів даних, а також матеріалів 
кримінальних проваджень, судових вироків 
встановлено і надано опис таким рисам пра-
вопорушників досліджуваної категорії, як гро-
мадянство, стать, вік, працевлаштованість, 
займана посада, окремі кримінально-правові 
ознаки. Виявлені характеристики узагальне-
но, сформовано типові їх параметри. 
Ключові слова: оборонно-промисловий 

комплекс, злочинність, особа злочинця, кри-
мінологічна характеристика, структура, гру-
пова злочинність.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ 
ÓÌÈÑÍÎÃÎ ÂÁÈÂÑÒÂÀ, Â×ÈÍÅÍÎÃÎ Â ÑÒÀÍ² 

ÑÈËÜÍÎÃÎ ÄÓØÅÂÍÎÃÎ ÕÂÈËÞÂÀÍÍß 
(ÑÒ. 116 ÊÊ ÓÊÐÀ¯ÍÈ)

Стаття присвячена комплексній кри-
мінально-правовій характеристиці умисно-
го вбивства, вчиненого в стані сильного ду-
шевного хвилювання (ст. 116 КК України). 
Розглянуто суб’єктивні та об’єктивні озна-
ки умисного вбивства, вчиненого в стані 
сильного душевного хвилювання. Дослідже-
но спірні питання юридичної кваліфікації 
вбивства, вчиненого в стані сильного душев-
ного хвилювання, проаналізовано зміст по-
няття «афект», зазначено обставини, що 
включаються до змісту wmого поняття та 
визначено його види. Запропоновано закрі-
пити в диспозиції ст.116 КК України вка-
зівку на раптовість виникнення стану силь-
ного душевного хвилювання.
Ключові слова: кримінальне правопору-

шення, умисне вбивство, стан сильного ду-
шевного хвилювання, афект, кваліфікація, 
жорстоке поводження. 
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хуванню при притягненні особи до кри-
мінальної відповідальності та призначен-
ні покарання, є стан сильного душевного 
хвилювання. Так, умисне вбивство, вчи-
нене в стані сильного душевного хвилю-
вання (ст. 116 КК України), є так званим 
кримінальним правопорушенням з при-
вілейованим складом (таким, що містить 
у собі пом’якшуючі обставини). Сильне 
душевне хвилювання як особливий емо-
ційний стан впливає на свідомість люди-
ни, яка фіксується на подразниках, що 
його викликають, і призводить до посла-
блення здатності людини усвідомлювати 
значення своїх дій, зменшує можливість 
самоконтролю та управління своєю пове-
дінкою. Особливо яскраво вплив сильно-
го душевного хвилювання проявляється в 
суб’єктивній стороні кримінального пра-
вопорушення та визначає характер, при-
роду наміру, мотив, мету кримінально ка-
раного діяння, що обумовлює важливість 
встановлення такого стану для правиль-
ної кваліфікації діяння. У вказаному ас-
пекті категорія стану сильного душевного 
хвилювання безпосередньо розглядається 
в межах не тільки кримінального права, 
а й психології, юридичної психології, у 
зв’язку з чим має певну проблематику, що 
зумовлює особливий інтерес до умисного 
вбивства, вчиненого в стані сильного ду-
шевного хвилювання. 

Постановка проблеми
Життя є найважливішою соціальною 

цінністю, декларація про яку гарантуєть-
ся як на міжнародному рівні, так і на вну-
трішньодержавному. В Україні деклара-
ція про цінність життя закріплена норма-
ми Конституції України, а охорона цього 
права забезпечена нормами Кримінально-
го кодексу України (далі – КК України). 
Актуальність дослідження полягає в тому, 
що одним із видів психічних станів, виді-
лених у КК України і які підлягають вра-
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Стан дослідження проблеми
Проблематикою кримінальної відпо-

відальності за умисне вбивство, вчинене 
у стані сильного душевного хвилювання, 
займалися такі дослідники, як О.В. Ав-
раменко, А.В. Байлов, О.М. Короленко, 
М.В. Лисак, Л.А. Остапенко, В.О. Шуляр 
та ін. Відзначаючи їх значний науковий 
внесок у розроблення проблематики кри-
мінальної відповідальності за умисне вбив-
ство, вчинене у стані сильного душевного 
хвилювання, варто констатувати наявність 
з моменту проведених досліджень законо-
давчих змін відносно кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 116 КК 
України, що зумовлює необхідність онов-
лення наявних наукових результатів. 

Метою статті є комплексна криміналь-
но-правова характеристика умисного вбив-
ства, вчиненого в стані сильного душевно-
го хвилювання відповідно до чинного за-
конодавства України. 

Наукова новизна дослідження поля-
гає в тому, що стаття є науковою працею, 
у якій комплексно проаналізовано особли-
вості умисного вбивства, вчиненого в стані 
сильного душевного хвилювання, що пе-
редбачено ст. 116 КК України з урахуван-
ням змін у кримінальному законодавстві 
України. 

Виклад основного матеріалу
Стаття 116 КК України передбачає від-

повідальність за умисне вбивство, вчине-
не в стані сильного душевного хвилюван-
ня, відповідно до якої «умисне вбивство, 
вчинене в стані сильного душевного хви-
лювання, зумовленому жорстоким пово-
дженням, або таким, що принижує честь і 
гідність особи, а також за наявності систем-
ного характеру такого поводження з боку 
потерпілого, – карається обмеженням волі 
на строк до п’яти років або позбавленням 
волі на той самий строк» [1].
Безпосереднім об’єктом кримінальних 

правопорушень проти життя особи, перед-
баченого ст. 116 КК України, є порядок 
суспільних відносини, який забезпечує 
охорону життя людини. 

Об’єктивна сторона досліджуваного 
кримінального правопорушення харак-
теризується діями (посяганням на життя 
іншої особи), наслідками у вигляді смерті 
людини, причинним зв’язком між зазначе-
ними діями та наслідком, а також часом і 
певною обстановкою вчинення криміналь-
ного правопорушення [2, c. 250]. 
При формуванні диспозиції ст. 116 КК 

України законодавець використовує тер-
міни «жорстоке поводження», «честь і гід-
ність особи», щоб описати спосіб вчинення 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ст. 116 КК України. Щодо терміна 
«жорстоке поводження», то варто відміти-
ти, що в законодавстві про кримінальну 
відповідальність немає визначення сутнос-
ті цього поняття, а також понять, які вико-
ристовуються для його визначення. 
Ця ознака досить давно відома в кри-

мінальному праві. Сучасні дослідники на-
сильницьких кримінальних правопору-
шень виділяють низку її типових проявів. 
Так, О. М. Храмцов вказує серед них такі, 
як: «1) імпульсивна жорстокість (виклика-
на реакцією суб’єкту на ситуацію і викли-
кана емоційною нестриманістю); 2) інстру-
ментальна жорстокість (використовується 
для досягнення певної кримінально про-
типравної мети); 3) «вимушена» жорсто-
кість (є результатом погроз та вимог з боку 
лідера злочинної групи); 4) жорстокість як 
результат групової солідарності (реалізу-
ється бажання особи зберегти чи підвищи-
ти авторитет в групі; виступає різновидом 
«інструментальної» жорстокості); 5) жор-
стокість як основний мотив кримінально 
протиправного діяння (у ній знаходять 
свій прояв особистісні якості особи (агре-
сивність, садизм, зневажання інших осіб, 
егоїзм тощо)» [3, с. 107–108]. 
Безперечно, при умисному вбивстві, 

вчиненому в стані сильного душевного 
хвилювання, жорстокість може отримати 
будь-який із зазначених проявів. Водно-
час у «строгому» розумінні її як властивості 
об’єктивної сторони аналізованого злочи-
ну, жорстоке поводження слід розглядати 
як категорію, що визначає спосіб вчинення 
суспільно небезпечного діяння [4, с. 133]. 
«Спосіб вчинення злочину – факультатив-
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на ознака об’єктивної сторони складу зло-
чину..., що становить собою певну форму, у 
якій виявилися суспільно небезпечні дії, ті 
прийоми та методи, що були використані ви-
нним у процесі вчинення злочину» [5, с. 350]. 
У зв’язку із цим не можна повністю погоди-
тись із думкою Л. П. Брич, яка вважає, що 
«жорстоке поводження» у ст. 438 КК Укра-
їни та «погане поводження» у ст. 434 КК 
України є по-різному сформульованими 
тотожними діяннями [6, с. 417–418]. Усе ж 
воля законодавця полягає в тому, що кри-
мінально протиправним у ст. 434 КК Укра-
їни визнане діяння «поводження», вчинене 
певним способом – «пов’язане з особливою 
жорстокістю». Спосіб не є самостійною 
ознакою об’єктивної сторони, оскільки він 
лише характеризує діяння (дію або безді-
яльність) правопорушника, є його якісною 
характеристикою. Погане поводження з 
військовополоненими без жорстокості, але 
за наявності інших кримінотворчих ознак 
також може містити склад кримінального 
правопорушення. 

Об’єктивні ознаки жорстокого пово-
дження характеризуються фахівцями як на-
явність такого способу вчинення криміналь-
ного правопорушення, котрий спрямовано 
на заподіяння особливих фізичних і пси-
хічних страждань потерпілому [7, с. 163].-
Показником жорсткого поводження визна-
ються фізичні або психічні страждання по-
терпілого, які можуть бути виражені у виді 
болю, виснажливому фізичному нездужан-
ні внаслідок голоду, спраги, охолодження 
тіла, психофізіологічні порушення, які ви-
снажують нервову систему людини (уна-
слідок введення в організм психоактивних 
речовин, токсичних речовин тощо). При 
цьому основний критерій оцінки страж-
дань – темпоральний. Біль, виснаження, 
спрагу, голод, приниження й інші особли-
во негативні відчуття потерпілий відчуває 
більш чи менш значний час. 
У статті 116 КК України вказано також 

на діяння, що принижує честь і гідність 
особи, здатних викликати стан афекту. По-
водження, що принижує честь і гідність 
особи, можна уявити як глузування, зну-
щання, висміювання, приниження тощо. 
Причому, на відміну від тяжкої образи, яка 

завжди виражається в непристойній фор-
мі, знущання може здійснюватися в при-
стойному вигляді, хоча за своїм змістом є 
цинічним і образливим, що зачіпає психіку 
людини, сильно травмуючи її та завдаючи 
моральних страждань. 
Системний характер як кількісна і якіс-

на ознака в структурно-змістовній харак-
теристиці складу умисного вбивства, вчи-
неного в стані сильного душевного хвилю-
вання, є певною мірою унікальною, адже 
лише два рази (крім тексту диспозиції ст. 
116 КК України) згадується в чинному за-
коні про кримінальну відповідальність. Під 
системним характером донедавна розумі-
ли різновид повторності, не пов’язаний із 
засудженням за раніше вчинений злочин, 
коли до засудження особою вчиняються 
аналогічні злочини, котрі передбачаються 
однією й тією самою статтею криміналь-
ного закону (В. П. Малков) [8, с. 46]. Крім 
того, під системним характером визначали 
й особливість конструкції об’єктивної сто-
рони окремих видів кримінальних право-
порушень. Так, А. Ф. Зелінський відзначав 
існування злочинів, об’єктивна сторона 
яких характеризується систематичністю 
відповідних діянь – наприклад, приват-
нопідприємницька діяльність, комерцій-
не посередництво, незаконне лікування, 
мордування, систематичне бродяжництво 
тощо [9, с. 7].
Однією із проблем, яка дискутувала-

ся фахівцями в радянський період, була 
кількісна ознака цього поняття. Так, деякі 
автори вважали, що системність охоплюва-
ла щонайменше три епізоди кримінально 
караної діяльності, інші ж вказували, що 
вчинення діяння три й більше разів охо-
плюється поняттям «неодноразовість», а 
для системності достатньо вчинення двох 
діянь [10, с. 31–36]. Водночас друга пози-
ція мала (і має) дещо більше прихильників. 
«У кримінальному праві під системністю 
традиційно розуміють вчинення тотожно-
го діяння два або більше разів» [11, c. 104]. 
Тобто жорстоке поводження, або таке, що 
принижує честь і гідність особи, повинно 
відбутися принаймні двічі. 
У теорії кримінального права афектом 

є такий психічний стан, що обмежує мож-
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ливість людини усвідомлювати фактичний 
характер і суспільну небезпеку своїх дій 
чи керувати ними, проте виключає її. КК 
України передбачає відповідальність за 
вчинення кримінальних правопорушень 
у стані афекту. Зокрема, відповідальність 
за вбивство, вчинене в стані сильного ду-
шевного хвилювання (афекту), передбачає 
стаття 116 КК України [1].
У цьому випадку наявність стану фізі-

ологічного афекту має обґрунтовуватися 
висновком психолого-психіатричної екс-
пертизи. Слід зазначити, що між станом 
фізіологічного афекту, спровокованого 
певними зовнішніми факторами або їх су-
купністю, та вчинення вбивства не пови-
нно бути тимчасового розриву, тому що 
афект є миттєвим процесом. При цьому 
після певного періоду часу до криміналь-
ного правопорушника повертається ду-
шевна рівновага та контроль над своїми ді-
ями. Вбивство, яке хоч і було спричинене 
аморальною поведінкою потерпілого, але 
вчинене особою, до якої вже повернуло-
ся усвідомлення того, що відбувається, і 
контроль над своєю поведінкою, не може 
вважатися вбивством у стані сильного ду-
шевного хвилювання і не тягне за собою 
настання кримінальної відповідальності, 
передбаченої ст. 116 КК України. 
Стан сильного душевного хвилювання 

визначається пунктом 23 Постанови Вер-
ховного Суду України від 7 лютого 2003 
року № 2 «Про судову практику в спра-
вах про злочини проти життя та здоров’я 
особи» як емоційний стан винного, який 
значною мірою знижував його здатність 
усвідомлювати свої дії або керувати ними 
[12]. 
У теорії кримінального права термін 

«афект» прийнято розглядати в трьох ас-
пектах: психологічному, юридичному, екс-
пертному [13, c. 382]. У доктрині кримі-
нального права прийнято ототожнювати 
поняття «афект» та «сильне душевне хви-
лювання». Однак деякі вчені звертають 
увагу, що в психології до сильного душев-
ного хвилювання застосовуються два тер-
міни – емоція та афект, які співвідносяться 
як загальне та часткове, і при цьому не за-
вжди сильне душевне хвилювання досягає 

того ступеня інтенсивності, за якого його 
можна позначити як афект. Крім того, вче-
ні вказують, що визначення наявності або 
відсутності стану афекту відноситься до 
компетенції експерта, а сильного душевно-
го хвилювання – компетенції суду, у зв’язку 
з чим вони пропонують законодавчо роз-
межувати ці два поняття [2, c. 252]. Поді-
бне розмежування не буде істотно вплива-
ти на кваліфікацію діяння, а тому залиша-
ється в рамках наукової дискусії. Водночас 
не кожен «психологічний афект» визнано 
«правовим афектом».
У деяких випадках на практиці вини-

кає необхідність у розмежуванні патоло-
гічного і фізіологічного афектів у суб’єкта 
в момент здійснення їм протиправних 
дій. І.М. Савка вважає, що «в подібних ви-
падках доцільне проведення комплексної 
психолого-психіатричної експертизи» [14, 
с.107].
А.І. Кунтій вважає, що розмежування 

цих станів повинно здійснюватися іншим 
шляхом. «У таких випадках потрібне по-
слідовне проведення спочатку судово-пси-
хіатричної експертизи для діагностики 
патологічного афекту і лише потім (у разі, 
якщо експерти-психіатри доходять висно-
вку про відсутність патологічного афекту 
у підекспертного) – судово-психологічної 
експертизи для встановлення наявнос-
ті або відсутності фізіологічного афекту». 
Проте бувають випадки, коли проведен-
ням судово-психіатричної експертизи суд 
обмежується, хоча відповідно до її резуль-
татів підсудний визнаний осудним і, таким 
чином, є основа для проведення судово-
психологічної експертизи на предмет вста-
новлення афекту [15, с. 76]. 
На думку І.А. Літвякової, «призначен-

ня комплексної експертизи доцільне, пе-
редусім відносно осіб з ознаками так зва-
них прикордонних станів, що відносяться 
до «малої психіатрії» (неврози, психопатії, 
алкоголізм, психопатичний розвиток осо-
бистості, олігофренія в міри легкої дебіль-
ності і інше) при вирішенні питання про 
їх здатність усвідомлювати значення своїх 
дій і керувати ними, а так само для визна-
чення медичного і психологічного крите-
ріїв осудності» [16, c. 808].
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При проведенні експертизи постає за-
вдання з’ясування ролі захворювання у ви-
никненні афекту, можливого впливу наяв-
ної патології на його протікання, діагнос-
тики афекту в суб’єкта в момент здійснен-
ня їм злочинних дій, що можливо в такому 
випадку в результаті спільної діяльності 
психолога і психіатра.
Слід зазначити, що питання, які став-

ляться перед комплексною експертизою, 
за своєю суттю комплексними не є. Відпо-
відно, така експертиза проводить декілька 
самостійних експертиз. Експерти нерідко 
навіть «ділять» між собою питання й у ви-
сновках підписують лише свою частину до-
слідження». Таким чином, деякі питання 
вирішуються тільки психіатром (чи страж-
дає суб’єкт на психічне захворювання, чи 
потребує він у примусових заходах медич-
ного характеру); інші – тільки психологом 
(чи знаходився обвинувачений у момент 
здійснення діяння в стані афекту; які інди-
відуально-психологічні особливості особи 
тощо). Очевидно, що в цих випадках від-
бувається порушення одного із принци-
пів проведення комплексної експертизи, 
а саме: «питання, що вирішуються експер-
тами, повинні носити саме комплексний 
характер, тобто не можуть бути вирішені в 
рамках однієї експертизи або ж в результа-
ті послідовного проведення декількох са-
мостійних експертиз». Вихід тут полягає в 
послідовному проведенні відповідних екс-
пертиз.
Таким чином, для встановлення емо-

ційного стану, у якому перебував право-
порушник під час вчинення кримінально-
го правопорушення, потрібно призначати 
судово-психологічну експертизу. Призна-
чення судово-психіатричної експертизи 
потрібне в тих випадках, коли є підстави 
припускати, що кримінальне правопо-
рушення вчинене в стані патологічного 
афекту або іншому хворобливому стані 
психіки.
Варто вказати, що афективні дії від-

різняються недостатньою осмисленістю та 
продуманістю, відсутністю попереднього 
плану, хаотичністю рухів. У стані афекту 
людині складно стримати себе від насил-
ля, однак вона може керувати афективни-

ми реакціями та їх зовнішніми проявами. 
Дії людини у стані афекту свідчать про 
зменшення її вимогливості до себе та своїх 
вчинків. Стан фізіологічного афекту збері-
гає здатність усвідомлення оцінки власної 
поведінки та можливості керування влас-
ними діями [17, с. 107]. 
Відповідно, постає питання про пози-

тивну або негативну оцінку афекту. Одні 
вважають афект нормальною реакцією, а 
інші аномалією, вказуючи на явну невід-
повідність реакції суб’єкта провокуючому 
впливу, викривлення в оцінці правових 
ситуацій [18, с. 53]. Слідуючи логіці зако-
нодавця, можна стверджувати, що афект є 
нормальною реакцією здорового організ-
му, яка хоча й належить до станів зниженої 
правоздатності, але не виключає осудності 
та може потягти відповідальність у вста-
новлених законом випадках, а не застосу-
вання примусових заходів медичного ха-
рактеру. На наш погляд, враховуючи, що 
для емоційних станів, до яких належить й 
афект, характерна афективна амбівалент-
ність (співіснування протилежних почуттів 
до людини, явища, наприклад, одночасна 
любов і ненависть), є недоцільним давати 
компонентам правової психології позитив-
ну або негативну оцінку.
Невіддільною рисою афекту є його рап-

товість. При цьому раптовість стану афекту 
не пов’язана з раптовістю вчинення вбив-
ства, але має безпосередній зв’язок із ви-
никненням мотиву. Раптовість полягає в 
тому, що стан афекту виникає негайно як 
реакція на насильство та знущання, тяж-
ку образу, інші протиправні чи аморальні 
дії потерпілого. Тому необхідною є відсут-
ність тривалого тимчасового розриву між 
діями потерпілого і виниклим афектом. На 
думку А. Брижака, припустимий проміжок 
у часі повинен бути показником і бути на-
слідком нормального розвитку афективно-
го процесу після зовнішнього впливу. Дії 
правопорушника повинні бути «безпосе-
редньо», «слідувати за», «ніби у відповідь» 
на дії потерпілого [19, c. 184]. Саме тому 
пропонуємо закріпити в диспозиції ст.116 
КК України вказівку на раптовість виник-
нення стану сильного душевного хвилю-
вання.
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У науці є декілька точок зору щодо ви-
значення таких видів умислу в криміналь-
них правопорушеннях, що розглядаються, 
а саме:

 кримінальні правопорушення, що 
вчинені в стані сильного душевного хви-
лювання, можуть бути скоєні тільки з пря-
мим умислом;

 такі кримінальні правопорушення 
можуть бути вчинені тільки з непрямим 
умислом;

 кримінальні правопорушення, що 
розглядаються, можуть бути вчинені як з 
прямим, так і з непрямим умислом.
Найбільш поширеним є підхід, згідно з 

яким посягання на життя та здоров’я осо-
би в стані сильного душевного хвилюван-
ня характеризуються умисною формою 
вини у вигляді прямого або непрямого 
умислу.
З погляду конструкції складу кримі-

нального правопорушення, передбачено-
го ст. 116 КК України, немає ніяких обме-
жень для подібного висновку. Судово-слід-
ча практика виходить із того, що злочини 
в стані афекту можуть бути вчинені і з пря-
мим, і з непрямим умислом. 
О.В. Ус також вважає, що злочин, вчи-

нений у стані сильного душевного хвилю-
вання, може бути вчинений як із прямим, 
так і з непрямим умислом, однак відзначає, 
що найчастіше злочини в стані афекту вчи-
няються з непрямим неконкретизованим 
умислом [20, c. 134]. 
Необхідно відзначити, що сильне ду-

шевне хвилювання значно впливає на ви-
никнення, динаміку й реалізацію умислу. 
Так, вбивство в стані сильного душевного 
хвилювання може бути вчинене як із пря-
мим умислом, так і непрямим. У деяких 
випадках дії винного характеризуються 
визначеністю й цілеспрямованістю, оскіль-
ки бажання заподіяти смерть неможливе 
без постановки такої мети. Але такі випад-
ки вбивства із прямим наміром не типові 
для цього складу кримінального правопо-
рушення, і, в основному, воно відбувається 
з непрямим умислом. У непрямому умислі 
ціль досягнення смерті не переслідується, 
тому й виключається бажання досягти її 
настання. Тільки заподіяння фізичної шко-

ди кривдникові є для суб’єкта бажаним ре-
зультатом, а не досягнення наслідків.
Варто погодитись із позицією М. Сагра-

дян, що суб’єктом злочину є фізична осуд-
на особа, яка досягла до його вчинення 
14-річного віку й перебувала під час учи-
нення злочину в стані сильного душевного 
хвилювання, зумовленого жорстоким по-
водженням або таким, що принижує честь 
і гідність особи, а також за наявності сис-
темного характеру такого поводження з 
боку потерпілого [2, c. 253]. 
Як уже зазначалось, умисне вбивство, 

передбачене ст. 116 КК України, як й умис-
не вбивство, передбачене ст. 118 КК Укра-
їни, належить до привілейованих складів 
умисних убивств. Але в науці криміналь-
ного права та практиці застосування кри-
мінального закону постає чимало питань 
щодо правової кваліфікації кримінальних 
правопорушень, учинених у стані сильного 
душевного хвилювання.
Вітчизняний учений Р. В. Вереша 

стверджує, що в разі конкуренції зазначе-
них спеціальних норм з пом’якшуючими 
ознаками вчинене необхідно кваліфікувати 
за кримінально-правовою нормою, що пе-
редбачає найбільш м’яке покарання, тобто 
за статтею, що передбачає відповідальність 
за умисне заподіяння смерті або шкоди 
здоров’ю при перевищенні меж необхідної 
оборони [21, с. 168].
Зазначені норми відрізняються одна 

від одної не тільки своєрідністю ознак 
об’єктивної сторони діяння, які, як пока-
зано вище, можуть накладатися один на 
одного практично до ступеня змішування. 
У цілому, погоджуючись із такою квалі-
фікацією, варто підкреслити, що все-таки 
основний критерій розмежування насиль-
ницьких кримінальних правопорушень, 
що вчиняються у станах душевного хви-
лювання і необхідної оборони, міститься в 
суб’єктивній стороні діяння, а саме – його 
меті, яка хоч і не є обов’язковою ознакою 
розглянутих кримінальних правопору-
шень, проте дозволяє дати правильну кри-
мінально-правову оцінку вчиненого.
Тим не менше, метою особи, яка вчи-

няє насильницькі дії в стані душевного 
хвилювання, слід вважати усунення або 
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послаблення емоційного дискомфорту, ви-
кликаного певними діями. Засобом цього 
суб’єкта бачиться заподіяння кривдникові 
страждань, які могли б компенсувати його 
страждання.
На думку деяких науковців, така мета 

часто є невизначеною, суб’єкту байдуже, 
що принесуть його дії кривднику – смерть 
або шкоду здоров’ю. Кінцевий результат 
представляється як певна абстрактна шко-
да, яку необхідно заподіяти, причому саме 
поняття шкоди у свідомості винного, як 
правило, не конкретизується [22, с. 185]. 
Водночас мета дій особи, що відбиває на-
пад у процесі необхідної оборони, полягає 
в захисті особи, громадських і державних 
інтересів суспільно небезпечним способом.
Зазначимо, що, на нашу думку, осно-

вна відмінність між статтями 116 та 118 
КК України – це їх неоднакова суспільна 
небезпечність. І хоча законодавець від-
носить зазначені склади кримінальних 
правопорушень до умисних вбивств при 
пом’якшуючих обставинах і різко знижує 
покарання за їхнє вчинення в порівнянні з 
іншими умисними вбивствами, проте вста-
новлює за заподіяння смерті при переви-
щенні меж необхідної оборони більш м’яке 
покарання, ніж за її заподіяння в стані 
сильного душевного хвилювання.
Підставою ж настання відповідальності 

за статтею 116 КК України є стан сильно-
го душевного хвилювання, який виникає 
внаслідок жорстокого поводження, пово-
дження, що принижує честь і гідність осо-
би, а також за наявності системного харак-
теру такого поводження. Проте ці підстави 
не досягають такого ступеня суспільної не-
безпечності, за які дають право особі, яка 
захищається, позбавити іншу особу життя 
чи, наприклад, завдати тяжких тілесних 
ушкоджень. Відповідно до цього можна 
зробити висновок, що ст. 118 КК України 
є більш пільговою нормою.
У випадку заподіяння при перевищенні 

меж необхідної оборони вбивства, коли ви-
нний одночасно перебував у стані сильного 
душевного хвилювання, кримінальна від-
повідальність не повинна наставати, адже 
в таких випадках має йтися не про конку-
ренцію двох кримінально-правових норм, 

а про наявність кількох пом’якшувальних 
ознак. У таких випадках виключення кри-
мінальної відповідальності може обґрунто-
вуватися з урахуванням положень про ма-
лозначність діяння [23, c. 110].

Висновки
З урахуванням вищезазначеного, ви-

дається за доцільне акцентувати увагу на 
тому, що умисне вбивство, вчинене у стані 
сильного душевного хвилювання належить 
до вбивств із привілейованим складом, зва-
жаючи на певну специфіку суб’єктивної 
сторони, яка характеризується особливим 
емоційним станом. Безумовно, стан силь-
ного душевного хвилювання є характер-
ним для особи, яка вчинює вбивство, уне-
можливлює співучасть у ньому інших осіб, 
яким не властивий такий стан. Криміналь-
не правопорушення, передбачене ст. 116 
КК України, має об’єктом посягання життя 
людини. Потерпілий у цьому криміналь-
ному правопорушенні відрізняється від ін-
ших категорій потерпілих тим, що сам про-
вокує кримінально протиправне посягання 
своєю поведінкою (жорстоке поводження, 
і таке, що принижує честь і гідність особи, 
за наявності системного характеру тако-
го поводження). Така ознака суб’єктивної 
сторони складу кримінального правопору-
шення, як стан сильного душевного хви-
лювання, належить до змісту привілейова-
них складів кримінальних правопорушень 
і свідчить про те, що ці кримінальні право-
порушення законодавець визнає менш сус-
пільно небезпечними. Під час кваліфікації 
умисного вбивства, вчиненого у стані силь-
ного душевного хвилювання, необхідно та-
кож враховувати особливості об’єктивних 
факторів, які зумовили виникнення цього 
емоційного стану.
Встановлено особливості розмежуван-

ня складу кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 116 КК України з 
іншими складами правопорушень на при-
кладі ст. 118 КК України, які полягають у 
наступному: стан сильного душевного хви-
лювання та наступні дії правопорушника 
повинні бути реакцією у відповідь на не-
правомірну поведінку потерпілого. Саме 
тому остання є необхідною причиною ви-
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никнення в правопорушника стану силь-
ного душевного хвилювання, під впливом 
якого він здійснює кримінально проти-
правне посягання на життя іншої особи, 
тобто потерпілого; вчинити вбивство у ста-
ні сильного душевного хвилювання мож-
на лише шляхом активних протиправних 
дій. Такі дії зазвичай мають імпульсивний, 
раптовий характер і визначаються емоці-
ями правопорушника, які є відображен-
ням надзвичайно сильного збудження та 
крайнього озлоблення особи в такому ста-
ні. Для вирішення проблем, пов’язаних із 
практикою застосування ст.116 КК Украї-
ни, вважаємо за доцільне закріпити в дис-
позиції ст.116 КК України вказівку на рап-
товість виникнення стану сильного душев-
ного хвилювання.
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SUMMARY 
The article is devoted to the complex criminal-

legal characteristics of premeditated murder 
committed in a state of strong emotional agitation 
(Art. 116 of the Criminal Code of Ukraine). 
The subject of the research is the criminal-legal 
characteristics of premeditated murder committed 
in a state of intense emotional excitement. The 
purpose of this article is a comprehensive criminal 
law description of premeditated murder committed 
in a state of strong emotional excitement. The 
methods used in this study are the following: 
logical and semantic while studying the notion and 
grounds for strong emotional excitement; analysis 
– allowed to highlight the state of the scientifi c 
problem; dialectical was used in considering the 
aspects of application of prior and current version 
of Article 116 of the Criminal Code of Ukraine; 
hermeneutic used to restrict the notion of concepts. 
The subjective and objective signs of premeditated 
murder committed in a state of intense emotional 
agitation are considered. The controversial issues 
of the legal qualifi cation of a murder committed 
in a state of strong emotional excitement are 
investigated, the content of the concept of «affect» 
is analyzed, the circumstances that are included 
in the content of this concept are indicated and its 
types are determined. Drawing upon listed article 
the grounds for strong emotional excitement were 
revealed, also it has been found that every aspect of 
cruel treatment should be identifi ed. It is emphasized 
that in order to establish the systemic nature of 
actions that disparagement of a person’s honour 
and dignity of the perpetrator, it is necessary to 
confi rm it. It has been established that premeditated 
murder committed in a state of strong emotional 
excitement belongs to murders with a privileged 
composition, taking into account certain specifi cs 
of the subjective side, which is characterized by a 
special emotional state. It is proposed to fi x in the 
disposition of Article 116 of the Criminal Code 
of Ukraine an indication of the suddenness of the 
emergence of a state of strong emotional excitement.

Key words: crime, premeditated murder, state of 
strong emotional excitement, affect, qualifi cation, 
cruel treatment. 
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ÂÏËÈÂ ËÅÃÀË²ÇÀÖ²¯ (Â²ÄÌÈÂÀÍÍß) ÄÎÕÎÄ²Â, 
ÎÄÅÐÆÀÍÈÕ ÇËÎ×ÈÍÍÈÌ ØËßÕÎÌ, ÍÀ 

ÅÊÎÍÎÌ²×ÍÓ ÑÔÅÐÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â ÑÓ×ÀÑÍÈÕ 
ÓÌÎÂÀÕ

В статье исследовано влияние легализа-
ции (отмывания) доходов, полученных пре-
ступным путем, на экономическую сферу 
Украины в современных условиях. В ходе ис-
следования установлено, что надлежащее обе-
спечение национальных экономических ин-
тересов требует формирования и реализации 
стратегического курса в сфере экономической 
безопасности. Автором обращается внимание 
на то, что противодействие легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным 
путем, требует осознания природы и фак-
торов распространения этого общественно-
опасного явления, а также соответствующего 
правового обеспечения, согласованного с меж-
дународными стандартами и практиками.
Отмечено, что обеспечение экономиче-

ской системы на всех уровнях управления 
является важной задачей для подавляющего 
большинства стран мира, поскольку решить 
экономические проблемы целого государства 
или региона невозможно без надлежащего обе-
спечения экономической безопасности и ста-
бильного развития.
В работе отмечено, что сегодня легали-

зация (отмывание) доходов, полученных пре-
ступным путем, является одним из самых 
прибыльных видов незаконного предпринима-
тельства во всем мире. В ходе исследования 
приводятся данные Государственной служ-
бы финансового мониторинга Украины (как 
подразделения финансовой разведки) в части 
осуществления мер по противодействию ле-
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гализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, финансированию терро-
ризма, сепаратизма, а также выделяются 
наиболее распространенные источники про-
исхождения доходов, полученных преступным 
путем.
Ключевые слова: легализация (отмыва-

ние) доходов, полученных преступным путем; 
экономическая сфера; финансовая безопас-
ность; финансовая система; национальная 
безопасность; высоколиквидные активы.

Постановка проблеми
Економічна безпека країни може бути 

досягнута лише за умови ефективного пра-
вового та державного регулювання. Моні-
торинг та прогнозування факторів, що під-
ривають стійкість національної економіки, 
виявлення можливих загроз економічній 
безпеці та вироблення заходів щодо їх запо-
бігання є першочерговим завданням будь-
якої держави.
Стратегією економічної безпеки України 

на період до 2025 року [12] визначено шля-
хи досягнення цілей і реалізації пріоритетів 
національних інтересів у сфері забезпечення 
економічної безпеки.
Державним інтересам України відпові-

дає сталий розвиток національної економі-
ки, інтеграція України в європейський еко-
номічний простір, розвиток рівноправного 
взаємовигідного економічного співробітни-
цтва з іншими державами.
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Забезпечення національних економіч-
них інтересів вимагає формування і реаліза-
ції стратегічного курсу у сфері забезпечення 
економічної безпеки, спрямованого як на 
стале нарощення конкурентоспроможності 
економіки України, так і на поступове зміц-
нення економічної стійкості та відповідно 
невразливості національної економіки до зо-
внішніх і внутрішніх загроз.
Поряд з цим, у зв’язку з активним роз-

витком економічної системи, технологічним 
удосконаленням здійснення фінансових опе-
рацій, проникненням у національну еконо-
міку транснаціональної злочинності, ство-
рюють систему загроз для фінансових рин-
ків України, які здійснюються за допомогою 
вливання злочинних капіталів в економіку. 
Протидія легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, потребує 
усвідомлення природи та чинників поши-
рення цього суспільно небезпечного явища, 
а також відповідного правового забезпечен-
ня, узгодженого з міжнародними стандарта-
ми та практиками [4, с. 180]. 
Таким чином, однією з основних наяв-

них проблем у сфері забезпечення еконо-
мічної безпеки України вимагає вироблення 
комплексного рішення, яке б стосувалося 
відповідної державної політики з протидії 
корупції та тіньової економіки.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

У теорії кримінального права проблемам 
легалізації (відмивання) доходів, одержаного 
злочинним шляхом, приділяли увагу значна 
кількість науковців, серед яких: П. П. Ан-
друшко, О. М. Бандурка, О. О. Дудоров, 
М. І. Мельник, В. О. Навроцький, В. Л. Ор-
тинський, О. Б. Полторацький, Т. М. Терти-
ченко, О. В. Халін та інші. Водночас, не зва-
жаючи на значну кількість наукових праць 
у цій царині, потребують подальших науко-
вих розвідок питання, які стосуються впливу 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, на економічну сферу 
України в сучасних умовах.

Метою статті є дослідження 
взаємозв’язку між легалізацією (відмиван-
ням) доходів, одержаних злочинним шля-

хом, та її впливом на стабільність економіч-
ної сферу України.

Виклад основного матеріалу
Легалізація (відмивання) доходів, одер-

жаного злочинним шляхом, сьогодні пере-
творилася у найприбутковіший вид незакон-
ного підприємництва у всьому світі. Для на-
дання допомоги щодо легалізації (відмиван-
ня) доходів залучаються висококваліфікова-
ні фінансові аналітики, адвокати, аудитори 
та ін. Для визначення зазначених суспільно 
небезпечних діянь необхідно використову-
вати напрацювання міжнародних правових 
інституцій [4, с. 181].
Убезпечення економічної системи на всіх 

рівнях управління – це важливе завдання 
для переважної більшості країн світу, не ви-
нятком є і Україна. Адже вирішити еконо-
мічні проблеми цілої держави, регіону чи то 
середньостатистичного підприємства просто 
неможливо без належного забезпечення їм 
економічної безпеки та стабільності. Таким 
чином, економічна безпека держави є голо-
вним критерієм, який визначає здатність 
окремої країни самостійно реалізовувати 
економічно-фінансову політику, що відпо-
відає її національним інтересам. У процесі 
здійснення цієї діяльності держава, в особі 
уповноважених органів, здійснює відповідні 
заходи, спрямовані на забезпечення стійкос-
ті розвитку держави проти: впливу на еконо-
мічні процеси в державі світових фінансових 
криз; умисного впливу інших учасників за-
гальносвітових економіко-фінансових відно-
син; впливу так званих «тіньових» структур 
на національну соціальну, політичну чи еко-
номічну систему, стрімкого розповсюджен-
ня суспільно небезпечних діянь у фінансовій 
сфері, зокрема, легалізації (відмиванню) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом; зна-
чного витоку капіталів за кордон та ін [11, 
с. 291].
Не зважаючи на складні суспільно-полі-

тичні умови в державі, уже тривалий пері-
од часу Україна продовжує вживати заходів 
щодо розвитку та вдосконалення системи 
проведення фінансових розслідувань відпо-
відно до міжнародних стандартів [7, с. 37].
Сьогодні необхідно констатувати, що ле-

галізація (відмивання) доходів, одержаних 
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злочинним шляхом є одним з найприбутко-
віших видів незаконного підприємництва у 
всьому світі.
Про поширеність цього суспільно не-

безпечного діяння в Україні свідчать дані 
Державної служби фінансового моніторингу 
України. Так, лише за 9 місяців 2021 року 
Держфінмоніторингом, як підрозділом фі-
нансової розвідки України, до правоохорон-
них органів було скеровано 933 матеріали 
щодо фінансових операцій, які можуть бути 
пов’язані з легалізацією коштів, та із вчинен-
ням кримінального правопорушення, стано-
вить 81,9 млрд гривень [5].
Також необхідно зазначити, що Держ-

фінмоніторингом приділяється особлива 
увага і розслідуванню фактів легалізації (від-
мивання) коштів, одержаних від корупцій-
них діянь, розкрадання та привласнення 
державних коштів та майна. 
Так, протягом 9 місяців 2021 року Держ-

фінмоніторингом направлено до правоохо-
ронних органів 129 матеріалів. У вказаних 
матеріалах сума фінансових операцій, які 
можуть бути пов’язані з легалізацією коштів, 
та із вчиненням кримінального правопору-
шення, становить 7,9 млрд гривень.
У вказаних матеріалах сума фінансових 

операцій, які можуть бути пов’язані з лега-
лізацією коштів та із вчиненням криміналь-
ного правопорушення, становить 7,9 млрд 
гривень.
Загальний обсяг «проконвертованих» 

коштів за цими матеріалами складає – 
16,5 млрд гривень.
Також необхідно відмітити, що в ході 

зазначених фінансових розслідувань Держ-
фінмоніторингом зупинено (заблоковано) 
кошти у сумі 72,22 млн гривень.
Відповідно до законодавства України, 

Держфінмоніторинг (як підрозділ фінансо-
вої розвідки) спільно із правоохоронними 
органами здійснює заходи, направлені на 
попередження та протидію фінансуванню 
терористичної діяльності, сепаратизму.
Так, протягом 9 місяців 2021 року Держ-

фінмоніторингом до правоохоронних орга-
нів передано 83 матеріали щодо фінансових 
операцій осіб, які, у тому числі за інформа-
цією правоохоронних органів, можуть бути 
пов’язані з фінансуванням тероризму/сепа-

ратизму; осіб, які публічно закликають до 
зміни чи повалення конституційного ладу 
або зміни меж території або державного кор-
дону України, а також осіб, до яких застосо-
вано санкції [5].
Як слушно зазначають О. М. Рєзнік та 

Н. М. Щербак, особливу соціальну небезпеку 
процесів легалізації доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та їх безпосередню конф-
ронтацію з головними цілями економічної 
та фінансової безпеки можна пояснити шля-
хом виокремлення двох основних аспектів. 
По-перше, такого роду суспільно небезпечні 
діяння відволікають на себе фінансові ресур-
си, передбачені на суспільний розвиток тих 
чи інших інститутів, призводячи до їх еко-
номічної стагнації та деградації. По-друге, 
легалізація (відмивання) доходів протиправ-
ного походження сприяють забезпеченню 
на практиці своєрідного мультиплікативно-
го ефекту: так, доходи, отримані внаслідок 
вищезазначених діянь, спрямовуються на 
підтримку тіньової економіки та зумовлю-
ють притягнення до себе додаткових фінан-
сових ресурсів у наступних репродуктивних 
циклах [11, с. 291].
Цікавим є те, що практика приховування 

справжнього джерела власних доходів відо-
ма людству вже досить давно. Серед учених 
та науковців широко поширеною є думка 
про те, що такого роду діяння розпочали-
ся ще понад двох тисяч років тому в Китаї, 
коли досить таки успішні торговці «відми-
вали» отримані від продажів свої прибутки, 
тоді як рішенням тодішньої влади було вста-
новлено вичерпний перелік форм комерцій-
ної торгівлі, яка фактично опинилась поза 
законом [3, с. 97]. 
Наразі серед вітчизняних вчених відсут-

нє єдине визначення поняття «легалізація 
(відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом». Так, для прикладу, О. М. Бандур-
ка під легалізацією (відмиванням) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, пропонує 
розуміти: приховування істинного джерела 
отриманих матеріальних цінностей, пере-
творення незаконної готівки в іншу форму 
активу, приховування істинного власника 
незаконно набутих доходів тощо [1, c. 35]. 
Л. М. Доля під легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, ро-
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зуміє як здійснення різних економічно зна-
чущих дій з одержаними внаслідок вчинен-
ня злочину грошовими коштами та іншим 
майном [2, с. 93].
Говорячи про законодавче закріплення 

поняття легалізація (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, то відповід-
но до положень ст. 5 Закону України «Про 
запобігання та протидію легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового 
знищення», до легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом, нале-
жать будь-які дії, пов’язані із вчиненням фі-
нансової операції чи правочину з доходами, 
одержаними злочинним шляхом, а також 
вчиненням дій, спрямованих на приховання 
чи маскування незаконного походження та-
ких доходів, чи володіння ними, прав на такі 
доходи, джерел їх походження, місцезнахо-
дження, переміщення, зміну їх форми (пере-
творення), а так само набуттям, володінням 
або використанням доходів, одержаних зло-
чинним шляхом [10].
Частиною 1 ст. 209 (Легалізація (відми-

вання) майна, одержаного злочинним шля-
хом) КК України це поняття трактується 
дещо по іншому, набуття, володіння, вико-
ристання, розпорядження майном, щодо 
якого фактичні обставини свідчать про його 
одержання злочинним шляхом, у тому чис-
лі здійснення фінансової операції, вчинення 
правочину з таким майном, або переміщен-
ня, зміна форми (перетворення) такого май-
на, або вчинення дій, спрямованих на при-
ховування, маскування походження такого 
майна або володіння ним, права на таке май-
но, джерела його походження, місцезнахо-
дження, якщо ці діяння вчинені особою, яка 
знала або повинна була знати, що таке май-
но прямо чи опосередковано, повністю чи 
частково одержано злочинним шляхом [8].
Отже, необхідно підтримати точку зору 

О. М. Рєзніка та Н. М. Щербака, які дореч-
но звертають увагу, що легалізація доходів, 
отриманих злочинним шляхом, за своєю 
природою є нічим іншим як процесом виве-
дення в законний обіг певних грошових ко-
штів, які були отримані внаслідок незаконної 
діяльності. Сам процес легалізації грошових 

коштів є доволі складним. Так, доходи, які 
були одержані злочинним шляхом, про-
водяться через фінансову систему з метою 
замаскувати їх нелегальне походження, а 
отже, надати їм фактичного вигляду законно 
отриманих коштів. Безпосереднє виведення 
такого роду грошових коштів здійснюється 
шляхом використання незаконних фінан-
сових операцій та фінансових інструмен-
тів, які допомагають приховати справжнє 
походження коштів та/або справжнього їх 
власника. Як правило, операції з легалізації 
(відмивання) коштів – це в цілому легальні 
фінансові операції. Разом із тим походження 
коштів, що в них використовуються, є зло-
чинним [11, с. 291−292].
Сьогодні в Україні спостерігається тен-

денція до зростання обсягів легалізації (від-
мивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, що спричиняє погіршення стану 
економічної безпеки національної економі-
ки. У цьому контексті необхідно звернути 
увагу, що система по боротьбі з легалізацією 
(відмиванням) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, вимагає постійного розвитку 
та удосконалення, пильності контролюючих 
органів, розроблення ефективної норматив-
но-правової бази, прозорості економічних 
процесів [7, с. 39]. 
Також у процесі легалізації (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом, ви-
користовується широкий спектр неправо-
мірних схем, які можливо систематизувати 
за наступними критеріями: 1) джерелом по-
ходження незаконних доходів; 2) видом ак-
тиву, який фактично виконує роль об’єкта, 
за допомогою якого реалізовується процес 
трансформації незаконних коштів; 3) інсти-
туціями, які використовуються у процесі 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом; 4) каналами реалізації, 
які дозволяють трансформувати такого роду 
кошти у прихованій формі [11, с. 292].
Незважаючи на прийняття останнім часом 

у багатьох країнах світу законів, що вимагають 
від учасників ринку активно сприяти у запобі-
ганні та виявленні операцій, пов’язаних з ле-
галізацією (відмивання) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, проблему управління 
ризиком залучення господарюючих суб’єктів 
у процеси легалізації злочинних доходів не 
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можна вирішити лише за рахунок дотриман-
ня вимог, що висуваються державою. Заходи, 
спрямовані на управління цим ризиком, по-
винні вживатися самими учасниками ринку 
та громадянами, і основним мотивом, що спо-
нукає їх свідомо відмовлятися від проведення 
операцій з легалізацією (відмиванням) дохо-
дів, одержаних злочинним шляхом та вжива-
ти заходів щодо недопущення використання 
своїх рахунків у подібних цілях, є мінімізація 
власних ризиків [9, с. 66].
Досліджуючи питання, що пов’язані з 

впливом легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, на економіч-
ну сферу України в сучасних умовах необхід-
но виокремити такі найпоширеніші джерела 
походження доходів, одержаних злочинним 
шляхом: 

1. Державний сектор економіки. Головною 
проблемою виникнення цього джерела ле-
галізації, у першу чергу, є те, що посадові 
особи державних підприємств не зацікавле-
ні у покращенні рівня їх функціонування, а 
тому спрямовують свої дії на залучення до-
даткових доходів за рахунок власної неза-
конної діяльності, оскільки переконані, що 
тривалість їх управління прямо пов’язана з 
політичною ситуацією, яка в Україні швидко 
змінюється. Типовими прикладами в цьому 
випадку є маніпуляції з тендерними закупів-
лями, фінансові махінації з перерахуванням 
коштів державних підприємств за послуги, 
які фактично не були їм надані тощо.

2. Шахрайство. Найпоширенішим при-
кладом у цьому випадку є розкрадання ко-
штів банківських установ. Такий вид легалі-
зації передбачає використання фінансових 
установ у злочинних цілях, що обумовлено 
відсутністю у переважної більшості банків 
внутрішнього фінансового моніторингу з 
метою попередження та протидії злочинам, 
пов’язаних з легалізацією (відмиванням) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом. 

3. Корупційні дії чиновників. Правова при-
рода виникнення цього джерела полягає у 
наділенні законодавцем посадових осіб орга-
нів влади низкою значних повноважень, які 
досить часто застосовуються ними з метою 
власного збагачення. 

4. Кіберзлочини. Стрімкий розвиток ін-
формаційних технологій у фінансовій сис-

темі держави призвів до виникнення таких 
схем легалізації, як: фінансові операції з 
дистанційного отримання доступу до сис-
тем банківського обслуговування, махінації 
з платіжними картками з метою отримання 
персональних даних осіб. У подальшому та-
кого роду інформація та доходи конверту-
ються у валюту, криптовалюту чи то в товари 
через різноманітні Інтернет-магазини [6].
Говорячи про активи, які можуть вико-

ристовуватись у ході легалізації (відмиван-
ня) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
то ними можуть бути:

1. Цінні папери. Поширення схем лега-
лізації з використанням цінних паперів по-
лягає у самій їх специфіці, тобто властивості 
деяких з них дозволяють маскувати справ-
жні фінансові операції, які є частиною тієї чи 
іншої схеми. 

2. Земля. Вдалим прикладом схем з без-
посереднім використанням цього виду акти-
ву є скуповування землі резидентом України 
за позикові кошти нерезидента. Після чого 
нерезидент здійснює відчуження всіх акти-
вів резидента-боржника на власну користь 
за рахунок погашення позики. 

3. Нерухоме майно. Найбільш поширеним 
способом легалізації доходів у цьому випад-
ку є використання соціально-незахищених 
верств населення, шляхом відібрання в них 
майна внаслідок здійснення фальсифікації 
документів (права власності, про смерть, за-
повіт тощо) з подальшим продажем такого 
майна третім особам. 

4. Високоліквідні активи, такі, як золото, 
діаманти, різноманітні ювелірні вироби тощо. 
Походження схем із використанням висо-
коліквідних активів в Україні зумовлюється 
розвиненою контрабандою, а також високим 
рівнем корупції в органах прикордонного та 
митного контролю. Застосування цих схем 
легалізації надає можливість особам значно 
завищити ціну таких активів та використо-
вувати їх як платіжний засіб у багатьох кра-
їнах зі слабким контролем за обігом такого 
роду предметів.
Щодо каналів реалізації схем легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочин-
ним шляхом, то найпоширенішими з них є: 

1. Банківський переказ. Фактично визна-
ється основою схем для відмивання неле-
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гальних доходів, оскільки в процесі його ви-
користання в осіб не виникає майже ніяких 
труднощів перемістити кошти до будь-якої 
людини в будь-якій країні. 

2. Конвертаційні центри – це найчастіше 
фіктивні підприємства або ж підприємства 
чи установи, керівники яких також залуче-
ні в процес відмивання доходів, одержаних 
злочинним шляхом. У переважній більшості 
випадків такі підприємства реалізують схе-
ми легалізації коштів під виглядом надання 
фінансової чи благодійної допомоги. 

3. Використання платіжних систем. Вда-
лим прикладом використання цього каналу 
є перерахунок, як правило, громадянам ін-
ших держав грошових коштів із карткових 
рахунків, використовуючи платіжні системи. 
Такого роду фінансові операції відбувають-
ся, перш за все, внаслідок несанкціонованого 
доступу до відповідних рахунків громадян. 

4. Контрабанда. З метою приховання або 
легалізації доходів, одержаних злочинним 
шляхом, у процесі перетину державного 
кордону грошових коштів чи високоліквід-
них активів часто порушуються правила 
митного контролю, що, зокрема, обумовлено 
неефективністю роботи державних органів 
нашої країни, а також незахищеністю части-
ни українського кордону [11, с. 292].

Висновки
Отже, враховуючи викладене вище, не-

обхідно зазначити, що в основі державної 
політики у сфері легалізації (відмивання) до-
ходів, одержаних злочинним шляхом декла-
руються міжнародно-правові зобов’язання 
України та інтереси захисту від протиправ-
них посягань на функціонування національ-
ної економіки. Притримуючись міжнарод-
них стандартів, Україна повинна врахову-
вати особливості їх реалізації з урахуванням 
національної правової системи та конкрет-
них соціально-економічних умов, які існу-
ють у суспільстві. Зазначене визначає вектор 
розв’язання проблеми, яка пов’язана з по-
шуком балансу між дотриманням міжнарод-
них стандартів та врахуванням національ-
них інтересів.
Легалізація (відмивання) доходів, одер-

жаних злочинним шляхом належить до сус-
пільно небезпечних діянь, що посягають на 

громадські інтереси, потерпілими від яких 
є суспільство та держава. У зв’язку з цим, 
реалізація кримінальної відповідальності 
залежить від компетентності правоохорон-
них органів, а також інших уповноважен их 
органів держави та адекватності оцінки (ква-
ліфікації) посягань на економічні інтереси 
держави.
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SUMMARY 
The article examines the impact of legalization 

(laundering) of proceeds from crime on the 
economic sphere of Ukraine in modern conditions. 
The study found that the proper provision of 
national economic interests requires the formation 
and implementation of a strategic course in the 
fi eld of economic security. The author draws 
attention to the fact that combating the legalization 
(laundering) of proceeds from crime requires 
awareness of the nature and factors of the spread 
of this socially dangerous phenomenon today, 
as well as appropriate legal support in line with 
international standards and practices.

It is emphasized that securing the economic 
system at all levels of government is an important 
task for the vast majority of countries. Because it 
is impossible to solve the economic problems of the 
whole country or region without proper provision of 
economic security and stable development.

The paper notes that today the legalization 
(laundering) of proceeds from crime is one of the 
most lucrative types of illegal business in the world. 
The study presents data from the State Financial 
Monitoring Service of Ukraine (as a fi nancial 
intelligence unit) in terms of implementing measures 
to combat money launderi ng, terrorist fi nancing, 
separatism, and identifi es the most common sources 
of proceeds of crime.

Keywords: legalization (laundering) of 
proceeds from crime; economic sphere; fi nancial 
security; fi nancial system; National security; highly 
liquid assets.

АНОТАЦІЯ 
У статті досліджено вплив легалізації 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, на економічну сферу України в сучас-
них умовах. У ході дослідження з’ясовано, що 
належне забезпечення національних еконо-
мічних інтересів вимагає формування і реа-
лізації стратегічного курсу у сфері економіч-
ної безпеки. Автором звернута увага на те, 
що протидія легалізації (відмивання) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, потребує усві-
домлення природи та чинників поширення 
цього суспільнонебезпечного явища сьогодення, 
а також відповідного правового забезпечення, 
узгодженого з міжнародними стандартами 
та практиками.
Наголошено, що убезпечення економічної 

системи на всіх рівнях управління є важли-
вим завданням для переважної більшості кра-
їн світу, оскільки вирішити економічні про-
блеми цілої держави чи регіону неможливо без 
належного забезпечення їм економічної безпе-
ки та стабільного розвитку.
У роботі зазначено, що сьогодні легалізація 

(відмивання) доходів, одержаних злочинним 
шляхом, є одним з найприбутковіших видів 
незаконного підприємництва у всьому світі. 
У ході дослідження наводяться дані Держав-
ної служби фінансового моніторингу України 
(як підрозділу фінансової розвідки) у частині 
здійснення заходів з протидії легалізації (від-
миванню) доходів, одержаних злочинним шля-
хом, фінансуванню тероризму, сепаратизму, 
а також виокремлюються найпоширеніші 
джерела походження доходів, одержаних зло-
чинним шляхом.
Ключові слова: легалізація (відмивання) 

доходів, одержаних злочинним шляхом; еко-
номічна сфера; фінансова безпека; фінансова 
система; національна безпека; високоліквідні 
активи.
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У статті розглядається теоретичний 
підхід до поняття злочинності неповнолітніх 
осіб. Вказується, що кримінальна активність 
неповнолітніх осіб протягом останніх 
років викликає серйозне занепокоєння як  
у  теоретиків кримінального права та 
кримінології, так і у практиків. Будь-яка 
кримінально протиправна активність об-
умовлена первісними потребами людини, 
котрі полягають у користі та прагненні до-
сягти своєї мети будь-яким способом, у тому 
числі – насильницьким. Саме тому вчені 
достатньо часто згадують та виділяють 
ядро злочинності, розуміючи під останнім 
корисливі та насильницькі настанови. Автор 
звертає увагу на те, що саме мікросередовище, 
котрим є родина підлітка, відіграє визначаль-
ну роль у формуванні девіацій та наступній 
криміналізації дитини. Негативний приклад 
у вигляді батьків із різного роду залежностя-
ми, відсутність одного з батьків, їх надмірна 
зайнятість, що має наслідком відсутність 
належного виховання – усе це детермінує 
злочинність неповнолітніх. Найбільш не-
безпечним у цьому контексті є випадки 
втягнення дорослими дітей у кримінально 
протиправну діяльність. Ще однією при-
чиною є коло спілкування дитини, звички 
її товаришів, а також їх родин. Вказується, 
що сучасне суспільство потребує від кожного 
його члена (у тому числі і неповнолітнього) 
динамізму, відповідності реаліям сьогодення. 
Саме прагнення позитивно виділитись перед 
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однолітками та старшими товаришами часто 
стає відправною точкою для розвитку різного 
роду девіацій, котрі переростають у стабільну 
кримінально протиправну діяльність. Учені 
наполягають на тому, що злочинність 
неповнолітніх є менш небезпечною, ніж дорос-
лих, оскільки поведінка підлітків більш гнуч-
ка, що дозволяє комфортно та плідно із нею 
працювати. Зазначається, що злочинність 
– це, у першу чергу, соціально-деструктивний, 
історично сформований феномен, обумовле-
ний низькою правовою свідомістю особи та 
підкріплений неспроможністю кримінального 
законодавства.
Ключові слова: злочинність, кримінально 

протиправна діяльність, неповнолітні, 
кримінальна активність, дефініція.

Кримінальна активність неповноліт-
ніх осіб протягом останніх років викли-
кає серйозне занепокоєння як у теорети-
ків кримінального права та кримінології, 
так і у практиків. Останнє обумовлено її 
стабільним зростанням, в особливості – у 
межах окремих видів кримінальних пра-
вопорушень. Звичайно, що такого роду 
негативна тенденція може бути пояснена 
низкою факторів, серед яких рудиментар-
ність, недолугість та очевидна недієвість 
кримінально-правових норм (у частині 
необ’єктивних санкцій статей) та кримі-
нологічних стратегій. Останні, у свою чер-
гу, тривалий час орієнтовані на коло осіб, 
інтелектуальна та психологічна зрілість 
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яких вище фактичної, що має наслідком 
відсутність очікуваних результатів. Таким 
чином, наразі ми маємо серйозну пробле-
му, вирішити яку можна лише за рахунок 
консолідації зусиль спеціалістів у сфері 
кримінально-правової політики, а також 
шляхом ретельного вивчення особливос-
тей підліткової протиправної діяльнос-
ті, що включає встановлення кількісно-
якісних показників, динаміки, структури 
тощо. Враховуючи вказане, пропонуємо 
зупинитись на цьому питанні більш де-
тально, коротко приділивши увагу визна-
ченню самого феномену злочинності.
Відтак, «розповсюдженим є системний 

підхід до визначення злочинності, згідно 
з яким злочинність розглядається як: від-
носно самостійна, динамічна, імовірнісна 
система (І. Н. Даньшин)» [1, с. 12]; «склад-
на соціальна, оптимально функціоную-
ча система (М. О. Сутурин)» [2, с. 62-67]; 
«самокерована система (О.М. Литвак)» [3, 
с. 8]; «складна динамічна соціальна система 
(яка може бути досить адекватно охаракте-
ризована певними параметрами і вивчена 
як процес) (С. Є. Віцин)» [4, с. 26]; «спе-
цифічне системно-структурне утворення, 
явище (А. І. Долгова)» [5, с. 12]; «струк-
турна підсистема суспільства (як системи) 
(Д. О. Лі)» [6, с. 8]. «Сутність злочинності 
розкривають і через поняття певної діяль-
ності або поведінки: кримінально караний 
множинний прояв властивої людині та її 
поведінці деструктивності (Л. В. Кондра-
тюк, В. С. Овчинський)» [7, с. 119]; «ма-
совий прояв деструктивності у поведінці 
людей; (А. Ф. Зелінський)» [8, с. 20]; «ма-
сова протиправна (кримінально-забороне-
на) поведінка частини членів суспільства 
(О. М. Ігнатов)» [9, с. 81]; «різновид (одна 
з форм) девіантності, що визначається за-
конодавцем в кримінальному законі; соці-
альний конструкт (Я. І. Гилинский)» [10, 
с. 94, 92]; «одиничні акти злочинної пове-
дінки, що полягають у відчуженні люди-
ни від процесу соціалізації (Є. Бафія)» [11, 
с. 25]; «кримінальна активність частини 
членів суспільства (А. П. Закарлюк)» [12, 
с. 139]; «кримінальна соціальна практика 
(В. М. Дрьомін)» [13, с. 250]. Нам ближче 
соціально-юридичний підхід до визначен-

ня поняття злочинності, оскільки, на нашу 
думку, злочинність – це, у першу чергу, соці-
ально-деструктивний, історично сформова-
ний феномен, обумовлений низькою правовою 
свідомістю особи та підкріплений неспромож-
ністю кримінального законодавства. Ста-
більно негативна кримінологічна ситуація 
завжди була і залишається свідченням по-
треби у перегляді норм Кримінального ко-
дексу. 

«Незважаючи на істотні відмінності пе-
рерахованих родових понять, які харак-
теризують злочинність, її видові відмінні 
ознаки, як правило, збігаються. Так, зло-
чинність як соціальний феномен у науці 
наділять низкою властивостей, передусім: 
масовістю, відносною поширеністю; істо-
ричною зумовленістю й історичною мінли-
вістю; перехідністю; злочинність – це сис-
тема, яка має свою внутрішню логіку роз-
витку, а тому революційна зміна одного 
суспільного ладу на інший не знищує її; са-
модетермінованістю (самовідтворенням), 
саморозвитком; різнообумовленістю; від-
носною статистичною стійкістю; не можна 
чекати різких змін у її структурі за рівні 
короткі проміжки часу (місяць, квартал, 
рік); зміни носять «плавний» і закономір-
ний характер; іррегулярністю; окремі зло-
чини, як елементи статистичної сукупнос-
ті, вчиняються незалежно один від одного. 
Названа сукупність властивостей злочин-
ності змушує думати про неї не просто як 
соціальний феномен, але й як про культур-
ний, як про елемент культури. У найбільш 
загальному розумінні культура – це спосіб 
людського існування, спосіб людської ді-
яльності та, водночас, об’єктивовані ре-
зультати цієї діяльності. Культура служить 
найбільш загальним позабіологічним ме-
ханізмом накопичення (акумуляції), збері-
гання й передачі (трансляції) інформації, 
виконуючи тим самим функцію соціаль-
ного наслідування» [10, с. 94]. «Так, пере-
фразувавши відомий вислів французько-
го кримінолога А. Лакассань (1885 рік), 
Я. І. Гілинський підкреслив, що кожне сус-
пільство має ту злочинність (види злочи-
нів, їх якісну своєрідність), яка відповідає 
його культурі, є її елементом (наприклад, 
комп’ютерні злочини можливі тільки в 
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суспільствах відповідної «інформаційної» 
культури). При цьому, культурно обумов-
лені не тільки характер і способи вчинен-
ня злочинів, а й прийнятні суспільством 
заходи соціального контролю (протидії), 
включаючи покарання» [10, с. 95]. Будь-
яка кримінально протиправна активність 
обумовлена первісними потребами люди-
ни, котрі полягають у користі та прагнен-
ні досягти своєї мети будь-яким способом, 
у тому числі – насильницьким. Саме тому 
вчені достатньо часто згадують та виді-
ляють ядро злочинності, розуміючи під 
останнім корисливі та насильницькі наста-
нови. 

«Також важливою і обов’язковою озна-
кою злочинності є її кримінально-право-
вий характер, оскільки поза криміналь-
но-правовою оцінкою немає як злочинів, 
так і злочинності взагалі (І. М. Даньшин)» 
[14, с. 22]. «Тому злочинність доводиться 
розглядати як таку, що «конструюється» 
за допомогою двох різнорівневих під-
став: 1) реальна (онтологічна, об’єктивна) 
суспільна небезпека, шкода та 2) перед-
баченість кримінальним законом, «кримі-
налізованість», яка завжди є результатом 
суб’єктивної волі законодавця» [10, с. 94]. 
«Вказане об’єктивно ускладнює пошук її 
логічного визначення. На цю обставину 
звернув увагу В. Є. Жеребкін ще в 1976 
році. Він зауважив, що одні ознаки понят-
тя «злочин» є матеріальними, субстанці-
альним (суспільна небезпека або шкода), 
тоді як інші – формальні, несубстанціальні 
(протиправність, вказівка в кримінально-
му законі)» [15, с. 37]. «Вбачається, саме 
тому даючи поняття злочинності, кримі-
нологи найчастіше намагаються об’єднати 
в ньому саме соціальний та правовий ас-
пекти. Оскільки ігнорування криміналь-
но-правової характеристики злочинності, 
на сьогодні, методологічно себе не виправ-
довує, не дозволяє її емпірично досліджу-
вати. Водночас з практичної точки зору, 
результати вивчення злочинності мають 
бути придатними для подальшої розробки 
відповідних державних заходів протидії 
(контролю). Крім того, саме завдяки появі 
систематичного обліку вчинених злочинів, 
результатів їх судового розгляду та форму-

вання відповідної статистичної звітності й 
її якісного аналізу на злочинність погля-
нули як на соціальний феномен, який має 
певні параметри і спостерігається у всіх 
типах суспільств. Тому, надаючи придат-
не для кримінологічного аналізу поняття 
злочинності, вчені нерідко користуються 
такими формулюваннями: «цілісна, засно-
вана на статистичних закономірностях 
система одиничних суспільно небезпечних 
діянь, заборонених кримінальним зако-
ном» [14, с. 23]; «сукупність усіх злочинів, 
вчинених на певній території за відповід-
ний період часу, і яка характеризується 
кількісними та якісними показниками» 
[16, с. 12]; «кримінологічне явище, що про-
являє себе в системі кримінально-караних 
діянь на певній території за певний про-
міжок часу, а також осіб, які їх вчинили» 
[17, с. 60]. Ми абсолютно підтримуємо на-
ведені тези вчених та, зі свого боку, хоче-
мо додати, що злочинність є автентичним 
кримінально-правовим поняттям. Відве-
дення його до виключно кримінології не 
є доцільним, оскільки це применшує його 
суспільну небезпеку, функціональність та 
робить химерним феноменом.

«Таким чином, проблематика науково-
го визначення поняття злочинності пере-
дусім зумовлюється намаганням зробити 
його конструктивним для розробки мето-
дології пізнання цього феномену. Остан-
нє, на сьогодні, не дає практичної можли-
вості розглядати злочинність поза межами 
її кримінально-правової оцінки. У цьому 
зв’язку, заслуговує уваги підхід І. М. Мац-
кевича, згідно з яким злочинність має со-
ціальну сутність, однак, як сукупність кон-
кретних злочинів, – правову форму. Інши-
ми словами, злочинність за своєю сутністю 
– соціальне, а за формою – правове явище» 
[18, с. 534, 540]. «Крім того, пізнати будь-
яке явище можна, тільки спостерігаючи 
його реальні прояви та аналізуючи резуль-
тати таких спостережень. У цьому зв’язку, 
незамінними залишаються дані статисти-
ки, хоч їх рівень достовірності обґрунто-
вано викликає нарікання. Однак, те, що 
статистика не повною мірою відбиває ре-
альний стан злочинності, не є приводом 
не досліджувати її. Просто у ході дослі-
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дження даних щодо сукупності вчинених 
злочинів (на певній території за певний 
період часу злочинів) необхідно постійно 
підвищувати надійність статистичних по-
казників, вдосконалювати способи спосте-
реження, розширювати коло джерел ін-
формації. Загалом у вітчизняній науці пи-
тання методології, пов’язані з вивченням 
злочинності неповнолітніх, залишаються 
одними з найбільш суперечливих та не-
однозначних. Традиційно, в науці, надаю-
чи поняття злочинності як базове викорис-
товують поняття, яке було надане ще 1969 
році Н. Ф. Кузнецовою в монографії «Зло-
чин і злочинність» [19, с. 137], позбавляю-
чи його ідеологічно-класового забарвлен-
ня та розширюючи за рахунок включення 
до нього низки додаткових (авторських) 
ознак. Це обумовлено тим, що попри всі 
термінологічні зміни наступних років кон-
цепція злочинності, розроблена вченою, є 
достатньо цілісною. Підхід до визначення 
злочинності, розроблений Н.Ф. Кузнецо-
вою, називають фундаментальним, док-
тринальним або кримінально-правовим» 
[20, с. 144]. Таким чином, можна сказати, 
що злочинність – це феномен об’єктивної 
реальності, котрий є сукупністю деструк-
тивних, соціально небезпечних актів люд-
ської поведінки, котрі негативним чином 
впливають на суспільні відносини, що дес-
табілізує нормальне функціонування дер-
жавних інститутів. 

«Серед авторів, які займалися вивчен-
ням різних аспектів злочинності неповно-
літніх, є як кримінологи, так і психологи, і 
педагоги, які висловлювали різні погляди 
щодо детермінант цієї злочинності. Так, 
С. Ґаллек вважає злочинність неповно-
літніх проявом почуття пригніченості й 
нездатності молодої людини перебороти 
його. Делінквентність нібито допомагає 
боротися з цим станом і спричиняє бажані 
зміни у психіці: підлітки почуваються віль-
ними й незалежними, у них з’являється 
можливість розважитися, виявити свою 
уяву і спритність, можливим стає отри-
мання матеріальних вигод, є шанс пере-
класти провину на інших (наприклад, 
поліцію), а також більш раціонально ре-
агувати на власні невдачі (наприклад, 

успіх – відчутність неприємностей)» [21]. 
«Пояснюючи причини протиправної по-
ведінки неповнолітніх, О. Бахур розгля-
дає їх як результат взаємодії двох чинни-
ків: умов мікросередовища (впливи сім’ї і 
школи, які десоціалізують, психологічні 
труднощі й ускладнення, породжені ба-
гатопроблемним соціумом, деформації у 
спілкуванні та взаємодії) та індивідуаль-
них особливостей індивіда (суперечності, 
головна з яких полягає у невідповідності 
між суб’єктивною готовністю до доросло-
го життя і об’єктивною обмеженістю мож-
ливостей підлітка; психологічні колізії, які 
найперше виявляються у вибірково-актив-
ному ставленні підлітка до навколишнього 
середовища, спілкування, до педагогічних 
впливів у сім’ї, суспільстві, до соціально-мо-
ральних цінностей і норм, запропонованих 
найближчим оточенням)» [22, с. 220–227]. 
«І. Даньшин вважає, що головною гло-
бальною проблемою злочинності неповно-
літніх є «соціальне аутсайдерство», коли 
діти опиняються поза наявним суспіль-
ством унаслідок неповноцінної соціаліза-
ції» [23, с. 75–78]. «Проте, незважаючи на 
значні наукові розробки цієї проблеми, 
феномен злочинності неповнолітніх про-
довжує хвилювати українське суспільство. 
Беручи до уваги те, що злочинність – це 
явище мінливе і динамічне, слід врахову-
вати, що детермінанти злочинності також 
постійно змінюються і трансформуються» 
[24, с. 125]. Вказані позиції, безумовно, 
мають глибинний сенс та є правильними. 
При цьому сучасне суспільство потребує 
від кожного його члена (у тому числі і не-
повнолітнього) динамізму, відповідності 
реаліям сьогодення. Саме прагнення по-
зитивно виділитись перед однолітками 
та старшими товаришами часто стає від-
правною точкою для розвитку різного 
роду девіацій, котрі переростають у ста-
більну кримінально протиправну діяль-
ність. Хоча вчені наполягають на тому, що 
злочинність неповнолітніх є менш небез-
печною, ніж дорослих, оскільки поведінка 
підлітків більш гнучка, що дозволяє ком-
фортно та плідно із нею працювати.

«У широкому сенсі, злочинна поведін-
ка неповнолітніх має ряд причин. По-
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перше, до цього віку (від 14 до 18 років) 
уже сформовані і є досить стійкими влас-
тивості особистості, що впливають на ви-
никнення цієї форми поведінки. По-друге, 
емоційна чутливість і неврівноваженість, 
властива підлітковому віку, зумовлюють 
характер імпульсивних дій, у тому числі й 
злочинних. По-третє, саме в цей віковий 
період зовнішня детермінація у вигляді 
моделі злочинної поведінки як найбільш 
успішної форми активності (лідерства) се-
ред однолітків має високу значущість. У 
сукупності ці чинники здійснюють мак-
симальний вплив на виникнення і під-
тримання злочинної поведінки серед під-
літків. Одним із найважливіших аспектів 
при вивченні детермінант злочинної по-
ведінки неповнолітнього є особиста сфера 
людини, точніше, мотиваційні особливості 
особи. Аналіз мікросередовища, у якому 
він мешкає, а також визначення мотивації 
поведінки особи дозволяють зрозуміти ру-
шійні сили конкретних проступків, у тому 
числі й тих, що мають протиправний ха-
рактер. І особливу роль тут відіграє сім’я. 
Сім’я може одночасно демонструвати мо-
дель злочинної поведінки та забезпечува-
ти її підкріплення. Імовірність злочинної 
поведінки підлітків вікової групи (від 14 
до 18 років) залежить від того, чи стика-
ються вони з проявами злочинної поведін-
ки у себе вдома (батьки є найважливішою 
моделлю поведінки; якщо в присутності 
дітей було вчинено правопорушення, то 
можна сміливо розраховувати, що це все 
вбере у себе дитина)» [24]. Звичайно, ми 
більш схильні думати, що саме мікросере-
довище, котрим є родина підлітка, віді-
грає визначальну роль у формуванні деві-
ацій та наступній криміналізації дитини. 
Негативний приклад у вигляді батьків із 
різного роду залежностями, відсутність од-
ного з батьків, їх надмірна зайнятість, що 
має наслідком відсутність належного ви-
ховання – усе це детермінує злочинність 
неповнолітніх. Найбільш небезпечним в 
цьому контексті є випадки втягнення до-
рослими дітей у кримінально протиправ-
ну діяльність. Ще однією причиною є коло 
спілкування дитини, звички її товаришів, 
а також їх родин. 

«Злочинність неповнолітніх є однією із 
ключових проблем кримінології, а в умо-
вах сучасної політичної, економічної та 
воєнної ситуації в нашій державі це питан-
ня постало особливо гостро. Насамперед 
необхідно визначитися, кого слід розуміти 
під особою неповнолітнього злочинця. За-
конодавцем чітко встановлено, що це осо-
ба у віці від 14 до 18 років, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння, що перед-
бачене Кримінальним кодексом України. 
Однак зазначене положення не охоплює 
всіх неповнолітніх осіб, тому до них по-
трібно ще й віднести осіб, яким виповни-
лось 11 років та вчинили тяжкі та осо-
бливо тяжкі злочини. Для останніх також 
настають негативні наслідки їх діянь у ви-
гляді поміщення до приймальників-роз-
подільників. Сучасні тенденції злочиннос-
ті неповнолітніх зазнали деяких змін, що 
обумовлені різними факторами. За часів 
незалежної України цій категорії злочинів 
були притаманні такі характерні ознаки: 
1) корисливий характер злочинності, що 
вчиняється переважно групою у складі 
2–3 осіб у вуличній обстановці; 2) надмір-
на агресія і жорстокість по відношенню до 
жертв правопорушень, якими досить час-
то стають також неповнолітні; 3) неповно-
літніми злочинцями найчастіше виступали 
особи, які мали розлади психіки та пред-
ставники неблагополучних сімей» [25, с. 
31]. Вказане підтверджує вищенаведену 
нами думку. Найбільше занепокоєння 
викликає те, що сучасні неповнолітні все 
частіше починають вчиняти жорстокі на-
сильницькі кримінальні правопорушення, 
у тому числі і сексуального характеру. На 
нашу думку, такий стан справ безпосеред-
ньо пов’язаний із відсутністю належного 
загального виховання, правової освіти, не-
гативним впливом засобів масової інфор-
мації та кінопродукції із демонстрацією 
сцен насильства.
Таким чином, проведене дослідження 

дозволило підсумувати, що наразі рівень 
кримінально протиправної діяльності не-
повнолітніх осіб знаходиться на достатньо 
високому рівні із незначною позитивною 
(але мінливою) динамікою. Такий стан 
справ можна пояснити наступними фак-
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торами: 1) рудиментарність, недолугість 
на недієвість окремих норм кримінально-
го законодавства; незадовільні санкційні 
межі кримінальної відповідальності, недо-
статні для перевиховання девіантного під-
літка; 2) невідповідність кримінологічних 
стратегій запобігання ювенальній кримі-
нально протиправній діяльності вимогам 
сучасності; 3) малоефективна програма 
перевиховання підлітків у пенітенціарних 
установах; 4) загальна негативна політико-
економічна ситуація в країні; 5) відсутність 
вичерпного та повноцінного нормативно-
правового регулювання взаємовідносин 
між дитиною, що вчинила кримінальне 
правопорушення та державою. У структу-
рі протиправної діяльності неповнолітніх 
усе частіше достатньо значний процент 
складають тяжкі та особливо тяжкі діяння, 
а також кримінальні правопорушення ко-
рисливої спрямованості. 
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SUMMARY 
The article considers a theoretical approach to 

the concept of juvenile delinquency. It is pointed out 
that the criminal activity of minors in recent years 
is of great concern to both theorists of criminal law 
and criminology, and practitioners. Any criminally 
illegal activity is conditioned by the primary human 
needs, which are to benefi t and seek to achieve their 
goal in any way, including - violent. That is why 
scientists often mention and highlight the core of 
crime, understanding the latter as selfi sh and violent 
guidelines. The author draws attention to the fact 
that the microenvironment, which is the family of 
the adolescent, plays a decisive role in the formation 
of deviations and subsequent criminalization of the 
child. A negative example in the form of parents 
with various addictions, the absence of one parent, 
their excessive employment, which results in a 
lack of proper upbringing - all this determines 
juvenile delinquency. The most dangerous in this 
context are cases of adult involvement of children 
in criminal activities. Another reason is the circle 
of communication of the child, the habits of his 
peers, as well as their families. It is pointed out 
that modern society needs from each of its members 
(including minors) dynamism, compliance with 
the realities of today. The very desire to stand out 
positively in front of peers and older comrades 
often becomes a starting point for the development 
of various kinds of deviations, which grow into 
a stable criminal activity. Researchers insist that 
juvenile delinquency is less dangerous than adult 
crime because adolescents’ behavior is more fl exible, 
allowing them to work comfortably and productively. 
It is noted that crime is, fi rst of all, a socially 
destructive, historically formed phenomenon, 
due to low legal awareness of the individual and 
supported by the failure of criminal law. 

Key words: crime, criminally illegal activity, 
minors, criminal activity, defi nition. 
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ÊËÀÑÈÔ²ÊÀÖ²ß ÏÓÁË²×ÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó ÑÔÅÐ² 
ÑÏÐÀÂËßÍÍß ÏÎÄÀÒÊ²Â

Метою наукової статті є висвітлення 
класифікації публічних послуг у сфері справ-
ляння податків. Методами статті склала 
сукупність сучасних методів і прийомів пізнан-
ня об’єктивної дійсності, що поєднує як загаль-
нонаукові, так і спеціальні методи пізнання. 
Підґрунтям дослідження є діалектичний ме-
тод пізнання, відповідно до якого проблеми, 
що розглядаються у дисертації, представлені у 
вигляді єдності їх соціального змісту та юри-
дичної форми. 
Результатами є розгляд різних підходів 

щодо класифікації публічних послуг у сфері 
справляння податків та дається власна кла-
сифікація надання цих послуг. За критерієм 
змісту пропонуємо виділити такі їх публічні 
послуги у сфері справляння податків: реєстра-
ційні (наприклад, реєстрація книги обліку до-
ходів та книги обліку доходів і витрат платни-
кам єдиного податку; реєстрація реєстратора 
розрахункових операцій; реєстрація платника 
податку на додану вартість тощо); ліцензійні 
(переоформлення ліцензії на право зберігання 
пального; видача ліцензії на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями; видача лі-
цензії на право роздрібної торгівлі тютюнови-
ми виробами; видача ліцензії на право оптової 
торгівлі спиртом етиловим, спиртом етило-
вим ректифікованим виноградним, спиртом 
етиловим ректифікованим плодовим тощо); 
засвідчувальні або довідкові (наприклад, ви-
дача довідки про подану декларацію про май-
новий стан і доходи (податкову декларацію); 
Видача довідки про подану декларацію про 
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майновий стан і доходи (податкову деклара-
цію); видача довідки про сплату податкових 
зобов’язань платником податку – резидентом, 
який виїжджає за кордон на постійне місце 
проживання, та про відсутність податкових 
зобов’язань; інформаційні (надання витягу з 
реєстру платників єдиного податку; надання 
витягу з Реєстру неприбуткових установ та 
організацій; надання витягу з реєстру плат-
ників податку на додану вартість тощо).
Ключові слова: послуга, види, публічна по-

слуга, класифікація, класифікація публічних 
послуг у сфері справляння податків.

Класифікація (від лат. classis – розряд, 
клас і facio – роблю, розкладаю) - система 
розподілу предметів, явищ або понять на 
класи, групи тощо за спільними ознаками, 
властивостями [21, с. 175]. Наукова кла-
сифікація фіксує закономірні зв’язки між 
класами об’єктів з метою визначення місця 
об’єкта в системі, яке вказує на його власти-
вості [14, с. 305]. Методологічно правильно 
проведена класифікація одночасно підсу-
мовує результати попереднього розвитку 
цієї галузі пізнання і разом з тим свідчить 
про початок нового етапу в її розвитку. 
Класифікація сприяє руху науки зі ступеня 
емпіричного накопичення знань на рівень 
теоретичного синтезу. Класифікація, що 
базується на наукових основах, не тільки 
дає в розгорнутому вигляді картину стану 
науки або її фрагмента, але і дозволяє роби-
ти обґрунтовані прогнози щодо невідомих 
ще фактів або закономірностей [22, с. 305].
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У зв’язку з цим необхідно встановити 
критерії класифікації публічних послуг, що 
дозволять найбільш повно відобразити їх 
систему, та визначити подальші перспек-
тиви нормативно-правого регулювання 
діяльності ДФС України щодо надання по-
слуг юридичним та фізичним особам.
Найбільш повну класифікацію публіч-

них послуг здійснила Г. М. Писаренко в 
дисертаційному дослідженні «Адміністра-
тивні послуги в Україні: організаційно-пра-
вові аспекти» [11, с. 7], яку, на нашу дум-
ку, можна використати для встановлення 
видів публічних послуг, що надаються ор-
ганами ДФС. Одним із критеріїв класифі-
кації публічних послуг учена називає зміст 
адміністративної діяльності щодо надання 
публічних послуг та виділяє такі їх види: 
видача дозволів, у тому числі акредитація, 
атестація, сертифікація; реєстрація з ве-
денням реєстрів, у тому числі легалізація 
суб’єктів (наприклад, легалізація об’єднань 
громадян; легалізація актів (консульська 
легалізація документів), нострифікація; со-
ціальні послуги - визнання певного статусу, 
прав особи (наприклад, призначення пен-
сій, субсидій].
Згадану класифікацію використовують і 

інші вчені [4, с. 174].
За вказаним класифікаційним критері-

єм В. В. Петьовка виділяє шість видів пу-
блічних послуг: адміністративні послуги у 
сфері дозвільної діяльності; адміністратив-
ні послуги у сфері забезпечення пожеж-
ної безпеки; послуги у сфері ліцензування 
(ліцензійні адміністративні послуги); по-
слуги, пов’язані з державною реєстрацією 
(реєстраційні адміністративні послуги; ле-
галізаційні адміністративні послуги (лега-
лізація актів, нострифікація, верифікація]; 
інформаційні адміністративні послуги [10, 
с. 56].
О.В. Гринцов, аналізуючи систему пу-

блічних послуг, які надаються органами 
ДФС, вказує, що за змістом адміністратив-
ної діяльності органів ДФС щодо їх надан-
ня доцільно виділяти: видачу довідок; ре-
єстрацію із веденням реєстрів;  надання 
та відкликання дозволів; надання та від-
кликання спеціальних дозволів (ліцензій]-
[5, с. 112-113].

Наведені класифікаційні критерії і гру-
пи повинні сприйматися крізь призму за-
конодавчого регулювання сервісної діяль-
ності органів ДФС, їх завдань та функцій, а 
також сутності публічних послуг.
Не викликає заперечень виокремлення 

серед усієї сукупності публічних послуг, що 
надаються органами ДФС, дозвільних та 
реєстраційних.
Також ДФС до публічних послуг відне-

сено [15] такі види адміністративної діяль-
ності: анулювання дозволу, зупинення дії 
дозволу, видача дубліката ліцензії, видача 
додатків до ліцензії, які навряд чи можна 
віднести до дозвільних публічних послуг в 
авторському розумінні. Проте вони можуть 
бути віднесені до публічно-сервісної діяль-
ності органів ДФС у частині прийняття за-
яви та необхідних документів від платника 
для вчинення вказаних дій та отримання 
результату таких послуг. Щодо видачі ду-
бліката ліцензії, то така діяльність органів 
ДФС, хоча і спрямована на оформлення 
умов реалізації суб’єктом господарювання 
свого права - провадити діяльність відпо-
відно до ліцензії, однак не має своїм резуль-
татом реалізацію владних повноважень ор-
ганів ДФС.
До реєстраційних публічних послуг, що 

надаються органами ДФС, також необхідно 
віднести і реєстрацію платників податків, 
відомості щодо яких не міститься у ЄДР, та 
видачу довідки про зняття з обліку платни-
ка податків, відомостей щодо яких не міс-
титься в ЄДР, враховуючи наступне. Закон 
України «Про внесення змін до деяких за-
конів України щодо взяття на облік юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців» 
від 24.05.2012 № 4839 [13] скасував необхід-
ність отримувати довідки про взяття на об-
лік платника податків юридичним особам та 
фізичним особам, дані щодо яких містяться 
в ЄДР, до якого однак не включаються  ві-
домості про фізичних осіб, які здійснюють 
незалежну професійну діяльність (адвокати, 
нотаріуси), та юридичних осіб (їх відокрем-
лених підрозділів), для яких законом уста-
новлено особливості державної реєстрації 
(військові частини). Аналогічне можна ска-
зати і про довідку про зняття з обліку вказа-
ної категорії платників податків.
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Аналіз окремих законодавчих актів вка-
зує на необхідність доповнити Тимчасовий 
перелік [15] і такою послугою, як реєстра-
ція витратоміра в Єдиному державному 
реєстрі витратомірів - лічильників обсягу 
виробленого спирту етилового (далі - Єди-
ний реєстр витратомірів], що є, відповідно 
до частини 5статті 2 Закону України від 19 
грудня 1995 року № 481/95-ВР «Про дер-
жавне регулювання виробництва та обігу 
спирту етилового, коньячного і плодового, 
алкогольних напоїв та тютюнових виро-
бів», необхідною передумовою реєстрації 
акцизних складів у Єдиному державному 
реєстрі місць зберігання [14].
Незважаючи на важливість реєстрації 

витратомірів для подальшої реалізації прав 
платників податків у сфері обігу спирту, ал-
когольних напоїв та тютюнових виробів, 
процедури здійснення такої діяльності за-
лишають неврегульованими. Так, Поряд-
ком ведення Єдиного державного реєстру 
витратомірів, затвердженим Постановою 
Кабінету Міністрів України від 9 жовтня 
2013 р. № 806 [16] визначено види інформа-
ції, що вноситься до відповідного реєстру, а 
також посадових осіб, уповноважених реє-
струвати витратоміри, якими є призначені 
наказом керівника органу ДФС представ-
ники органів ДФС на акцизному складі. 
Внесення відомостей до Єдиного реєстру 
витратомірів здійснюється за допомогою 
програмного продукту, що забезпечує до-
ступ до такого реєстру.
Невизначеними залишаються підстави, 

порядок, строки та спосіб об’єктивації (на-
приклад, видача довідки, надання витягу з 
реєстру) надання послуги з реєстрації ви-
тратоміра у Єдиному державному реєстрі 
витратомірів. Усунення названого недолі-
ку правового забезпечення вбачається за 
рахунок визнання такої діяльності адміні-
стративною послугою та формування від-
повідних інформаційних та технологічних 
карток.
Системний аналіз нормативних актів, 

що встановлюють перелік публічних по-
слуг, які уповноважені надавати органи 
ДФС, дає підстави стверджувати, що окре-
мі адміністративні послуги органів ДФС не 
можна назвати ні реєстраційними, ні до-

звільними, ні послугами з легалізації актів, 
ні соціальними послугами. Так, засвідчен-
ня довідки про  проведення декларування 
валютних цінностей, доходів та майна, що 
належать резиденту України і знаходяться 
за її межами, навряд чи є дозволом, чи ре-
єстрацією. Аналогічне потрібно зазначити 
і про послуги щодо видачі на запит імпор-
тера сертифіката підтвердження доставки, 
яким засвідчується факт надходження в 
Україну товарів, визначених у зазначеному 
сертифікаті; підтвердження статусу подат-
кового резидента України; видачу довід-
ки про сплату податку на доходи фізичних 
осіб платником податку - резидентом, який 
виїжджає за кордон на постійне місце про-
живання, та про відсутність податкових 
зобов’язань з цього податку; видачу довід-
ки про подану декларацію про майновий 
стан і доходи (податкову декларацію), ви-
дачу довідки про сплачений нерезидентом 
в Україні податок на прибуток (доходи).
Враховуючи викладене, пропонуємо 

такий клас публічних послуг називати за-
свідчувальними адміністративними послу-
гами. Підтвердити таку пропозицію можна 
за допомогою підходу, відповідно до якого 
здійснюється розмежування реєстраційних 
та посвідчувальних проваджень. Під за-
свідчувальним провадженням мається на 
увазі врегульована адміністративно-проце-
суальними нормами діяльність компетент-
них адміністративних органів із вирішення 
конкретних справ, пов’язаних із офіційним 
посвідченням (підтвердженням] від імені 
держави суб’єктивних прав, правового ста-
тусу або відповідності діяльності фізичної 
або юридичної особи встановленим у зако-
нодавстві вимогам, інших юридичних фак-
тів [1, с. 305].
Проте з формального погляду довідки 

не можуть бути віднесені до публічних по-
слуг, оскільки не відповідають законодавчо-
му визначенню цього інституту. Однак, як 
зазначають автори Науково-практичного 
коментарю до Закону України «Про адмі-
ністративні послуги», з мотивів практичної 
доцільності можливо зробити виняток для 
довідок, які мають стандартизовану форму, 
їх часто замовляють і вони мають самостійну 
цінність для суб’єктів звернення [9, с. 36].-
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Зазначене також закріплено у частині 3 
статті 3 Закону України від 6 вересня 2012 
року № 5203-УІ «Про адміністративні по-
слуги», зокрема, що вимоги цього Закону 
поширюються на надання суб’єктом надан-
ня публічних послуг витягів та виписок з 
реєстрів, свідоцтв, довідок, копій, дубліка-
тів документів та інші передбачені законом 
дії, у результаті яких суб’єкту звернення, а 
також об’єкту, що перебуває в його влас-
ності, володінні чи користуванні, надається 
або підтверджується певний юридичний 
статус та/або факт [12]. У зв’язку з цим про-
понуємо до переліків/реєстрів публічних 
послуг включати видачу довідок у випадку, 
коли вони мають усталену форму, передба-
чену законодавством [9, с. 36].
Аналізуючи адміністративну діяльність 

органів ДФС, необхідно згадати й інфор-
маційні адміністративні послуги органів 
ДФС. На використанні їх у діяльності ор-
ганів державної влади наголошує Ж. В. За-
вальна [6, с. 214], В. В. Петьовка [10, с. 56], 
а Ю. М. Ільницька [7, с. 115] доводить їх за-
стосування у діяльності органів місцевого 
самоврядування. Н. В. Путило та С. Мігіна 
також пропонують у своїх розробках виді-
лити інформаційні адміністративні послу-
ги, що надаються органами ДФС. Так, на 
думку Н. В. Путіло, лише незначна частина 
проявів функцій держави може бути зведе-
на до послуг.
Насамперед це надання інформації 

(правової та особливо правозастосовної), 
а також різні форми консультативної та 
іншої підтримки. Усе інше - це обов’язки 
держави, обумовлені її природою та при-
значенням [20, с. 6]. С. Мігін вважає, що 
потрібно розрізняти функції та послуги. 
Якщо громадянин вимушений звертатися 
до держави для вирішення певного пи-
тання і у нього немає альтернативи (тобто 
він не може вирішити це питання у при-
ватному порядку), то маємо справу з функ-
цією держави (наприклад, ліцензування). 
Якщо вирішення певного питання є добро-
вільним і у цій сфері існує (або потенційно 
може існувати) конкурентний ринок, то це 
- послуга (наприклад, державна експерти-
за) [8]. Так само і Є. Г. Бабелюк перекона-
ний, що одним з найбільш важливих інди-

каторів, що відрізняють діяльність з надан-
ня державних послуг, є добровільна участь 
громадянина або юридичної особи у пра-
вовідносинах. Тому ні реєстраційна діяль-
ність, ні ліцензування чи видача паспорта 
не є наданням державних послуг [3, с. 16]. 
Проте, виходячи із законодавчої концеп-
ції адміністративної послуги, і реєстрація, 
і ліцензування, і дозвільна діяльність є ад-
міністративними послугами, однак вказане 
вище актуалізує дослідження інформацій-
них публічних послуг.

Висновки
Таким чином, за критерієм змісту про-

понуємо виділити такі їх публічні послуги у 
сфері справляння податків:

 реєстраційні (наприклад, реєстрація 
книги обліку доходів та книги обліку до-
ходів і витрат платникам єдиного подат-
ку; реєстрація реєстратора розрахункових 
операцій; реєстрація платника податку на 
додану вартість тощо);

 ліцензійні (переоформлення ліцензії 
на право зберігання пального; видача 
ліцензії на право роздрібної торгівлі ал-
когольними напоями; видача ліцензії на 
право роздрібної торгівлі тютюновими ви-
робами; видача ліцензії на право оптової 
торгівлі спиртом етиловим, спиртом етило-
вим ректифікованим виноградним, спир-
том етиловим ректифікованим плодовим 
тощо);

 засвідчувальні або довідкові (напри-
клад, видача довідки про подану деклара-
цію про майновий стан і доходи (податко-
ву декларацію); Видача довідки про пода-
ну декларацію про майновий стан і доходи 
(податкову декларацію); видача довідки 
про сплату податкових зобов’язань платни-
ком податку – резидентом, який виїжджає 
за кордон на постійне місце проживання, 
та про відсутність податкових зобов’язань; 

 інформаційні (надання витягу з 
реєстру платників єдиного податку; на-
дання витягу з Реєстру неприбуткових 
установ та організацій; надання витя-
гу з реєстру платників податку на додану 
вартість тощо).



Öèâ³ëüíå, ï³äïðèºìíèöüêå, ãîñïîäàðñüêå òà òðóäîâå ïðàâî

142Ïðàâî.ua ¹ 4, 2021

Література
1. Административное право России. 

Общая часть [Текст] : [учеб. для выс. учеб. 
завед.] / под ред. П. И. Кононова. – М. : 
Факт, 2006. – 416 с.

2. Адміністративні послуги : Офіцій-
ний сайт Державної фіскальної служби 
України [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon2.rada.gov.uahttp://
sta-sumy.gov.ua/diyalnist-/ administrativni- 
poslugi/.

3. Бабелюк Е. Г. Основные условия 
государственных услуг / Е. Г. Бабелюк // Го-
сударство и право. – 2006. – № 8. – С. 15-16.

4. Виконавча влада і адміністративне 
право / за заг. ред. В. Б. Авер’янова. – К.: 
Ін-Юре, 2002. – 668 с.

5. Гринцов О. В. Система публічних 
послуг, які надаються органами Державної 
фіскальної служби України / О. В. Гринцов 
// Науковий вісник Ужгородського наці-
онального університету. – 2014. – № 28. – 
Т. 2 – С. 111-114.

6. Завальна Ж. В. Щодо питання про 
інформаційні адміністративні послуги ор-
ганів державної влади / Ж. В. Завальна // 
Вісник Харківського національного універ-
ситету імені В. Н. Каразіна. Серія «ПРА-
ВО».– 2012. – № 12. – С. 211-214. – (Серія 
«ПРАВО»).

7. Ільницька Ю. М. Поняття та ознаки 
інформаційних публічних послуг органів 
місцевого самоврядування / Ю. М. Ільниць-
ка // Право і безпека. – 2011. – № 3. – С. 114-
118.

8. Мигин С. Властные полномочия и 
государственные услуги [Электронный ре-
сурс] / С. Мигин. – Режим доступа: http://
www.smb.ru/ experts.html?mode=opinions&i
d=migin&op=1227521705.

9. Науково-практичний коментар до 
Закону України «Про адміністративні по-
слуги» / за заг. ред. В. П. Тимощука. – К. : 
ФОП Москаленко О.М., 2013. – 392 с.

10. Петьовка В. В. Надання публічних 
послуг в Україні: теорія і практика: моно-
графія / В. В. Петьовка; ред.: А. О. Селіва-
нов. – К.: Логос, 2014. – 213 c.

11. Писаренко Г. М. Адміністративні 
послуги в Україні: організаційно-правові 
аспекти : автореф. дис. на здобуття науко-

вого ступеня кандидата юридичних наук 
: спец. 12.00.07 – адміністративне право 
і процес; фінансове право; інформаційне 
право / Ганна Миколаївна Писаренко. – 
Одеса, 2006. – 20 c.

12. Про адміністративні послуги : Закон 
України: від 6 вересня 2012 року № 5203-
VI [Електронний ресурс] – Режим доступу : 
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17.

13. Про внесення змін до деяких зако-
нів України щодо взяття на облік юридич-
них осіб та фізичних осіб – підприємців : 
Закон України: від 24.05.2012 р. № 4839-VI 
// Відомості Верховної Ради (ВВР). – 2013. – 
№ 15. – ст. 115.

14. Про державне регулювання вироб-
ництва і обігу спирту етилового, коньячно-
го і плодового, алкогольних напоїв та тю-
тюнових виробів : Закон України : від 19 
грудня 1995 року № 481/95-BP // Відомості 
Верховної Ради України (ВВР). – 1995. – 
№ 46. – ст. 345.

15. Про затвердження iнформацiйних 
карток адмiнiстративних послуг: наказ 
ДФС України: від 13.01.2015 № 7 [Електро-
нний ресурс]. – Режим доступу : http://sfs.
gov.ua/.

16. Про затвердження Порядку веден-
ня Єдиного реєстру товарно-транспортних 
накладних на переміщення спирту етило-
вого та алкогольних напоїв і Порядку ве-
дення Єдиного державного реєстру витра-
томірів – лічильників обсягу виробленого 
спирту етилового : Постанова Кабінету 
Міністрів України: від 9 жовтня 2013 р.-
№ 806 [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу : http://zakon5.rada.gov.ua/laws/
show/806-2013-п/ed20140828/conv.

17. Про затвердження Порядку вида-
чі свідоцтва про допущення дорожнього 
транспортного засобу до перевезення то-
варів під митними печатками та пломба-
ми : Наказ Міністерства фінансів України: 
09.10.2012 № 1064 [Електронний ресурс]. 
– Режим доступу : http://zakon3.rada.gov.ua/
laws/show/z1787-12.

18. Про затвердження Порядку на-
дання складським об’єктам статусу «мит-
ний склад» та позбавлення такого статусу 
: Наказ Міністерства фінансів України: від 
16.07.2012 № 835 // Офіційний вісник Укра-



143

  Ëàøêóí À.². - Êëàñèô³êàö³ÿ ïóáë³÷íèõ ïîñëóã ó ñôåð³ ñïðàâëÿííÿ ïîäàòê³â

їни від 20.08.2012. – 2012. – № 61. – С. 135. 
– ст. 2491

19. Про утворення територіальних ор-
ганів Державної фіскальної служби та ви-
знання такими, що втратили чинність, 
деяких актів Кабінету Міністрів України : 
Постанова Кабінету Міністрів України: від 
6 серпня 2014 № 311 // Офіційний вісник 
України від 19.08.2014. – 2014. – № 64. – 
С. 26. – ст. 1765.

20. Путило Н. В. Публичные услу-
ги: между доктринальным пониманием и 
практикой нормативного закрепления / 
Н. В. Путило // Журнал российского права. 
– 2007. – № 6. – C. 3-10.

21. Словник української мови: в 11 то-
мах. / АН УРСР. Інститут мовознавства; за 
ред. І. К. Білодіда. – К. : Наукова думка – 
Том 4, 1973. – 839 с.

22. Философский энциклопедический 
словарь. М. : Советская энциклопедия / гл. 
редакция: Л. Ф. Ильичёв, П. Н. Федосе-
ев, С. М. Ковалёв, В. Г. Панов. – М. : Сов. 
Энциклопедия, 1983. – 840 с.

SUMMARY 
The purpose of the scientifi c article is to cover 

the classifi cation of public services in the fi eld of 
tax collection. The methods of the article are a set 
of modern methods and techniques of cognition of 
objective reality, which combines both general and 
special methods of cognition. The basis of the study 
is a dialectical method of cognition, according to 
which the problems considered in the dissertation 
are presented in the form of unity of their social 
content and legal form.

The results are a review of different approaches 
to the classifi cation of public services in the fi eld of 
tax collection and gives its own classifi cation of the 
provision of these services. According to the content 
criterion, we propose to distinguish the following 
public services in the fi eld of tax collection: regis-
tration (for example, registration of the book of in-
come and the book of income and expenses to single 
taxpayers; registration of the registrar of settlement 
transactions; registration of the value added tax-
payer, etc.); licensing (renewal of the license for the 
right to store fuel; issuance of a license for the right 
to retail trade in alcoholic beverages; issuance of a 
license for the right to retail trade in tobacco prod-
ucts; issuance of a license for the right to wholesale 
wholesale ethyl alcohol certifying or reference (for 
example, the issuance of a certifi cate of declaration 
of property and income (tax return); Issuance of 
a certifi cate of declaration of property and income 
(tax return); issuance of a certifi cate of payment of 
tax liabilities by a taxpayer - a resident who goes 
abroad for permanent residence, and the absence 
of tax liabilities; information (providing an extract 
from the register of single taxpayers; providing an 
extract from the Register of non-profi t institutions 
and organizations; providing an extract from the 
register of value added taxpayers, etc.).

Key words: service, types, public service, classi-
fi cation, classifi cation of public services in the fi eld 
of tax collection.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß 
ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÌ ÐÈÇÈÊÀÌ Ï²Ä ×ÀÑ ÍÀÄÀÍÍß 

ÅËÅÊÒÐÎÍÍÈÕ ÏÎÑËÓÃ Ó ÑÔÅÐ² Ì²ÃÐÀÖ²¯ 
ÒÀ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÒÂÀ Ó ÑÔÅÐ² Ì²ÃÐÀÖ²¯ ÒÀ 

ÃÐÎÌÀÄßÍÑÒÂÀ

Наукова стаття присвячена правовому 
регулюванню запобігання корупції під час на-
дання електронних послуг у сфері міграції та 
громадянства. В Україні на сьогоднішній час 
правова основа запобігання корупції під час 
надання електронних послуг у сфері міграції 
та громадянства потребує удосконалення. 
Адже в Законі Україні «Про адміністративні 
послуги» характеристика механізму процедури 
надання електронних послуг у сфері міграції 
та громадянства щодо запобігання корупції 
містить тільки формальні аспекти та має 
відсильний характер щодо інших нормативно-
правових актів, що, у свою чергу, призводить 
до власного і доволі протилежного тлумачення 
норм суб’єктами публічної адміністрації.
Щодо напрямів удосконалення правової 

основи запобігання корупції під час надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства є: розроблення та прийняття 
Закону України «Про адміністративні про-
цедури»; розмір оплати за види електронних 
послуг мають визначатись лише у законах, а 
не у підзаконних нормативно-правових актах; 
розробити та прийняти Закон України «Про 
адміністративний збір», у якому має бути 
уніфіковано назву плати за адміністративні 
послуги; необхідно визначити єдині розміри 
адміністративних зборів для всіх видів елек-
тронних послуг.
Обґрунтовано доцільність негайного ухва-

лення законопроєкту № 4267-1 від 23.03.2016 
як Закону України «Про внесення змін та до-
повнень до Закону України «Про адміністра-
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тивні послуги», який зміцнить нормативну 
базу надання електронних послуг у сфері мі-
грації та громадянства органами публічної 
адміністрації фізичним або юридичним осо-
бам, котре здійснюється в електронному ви-
гляді, і сприятиме запобіганню корупції під 
час надання електронних послуг у сфері мігра-
ції та громадянства взагалі.
Встановлено, що існування корупцій-

них налагоджених механізмів у вітчизняній 
системі адміністративного управління, що 
склалася традиційно, робить проблему нала-
годження електронного надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства та-
кою, що виходить за межі суто технічно-ін-
формаційних. 
Ключові слова: послуга, електронна послу-

га, запобігання корупції, напрямки, норма-
тивно-правовий акт, правове регулювання.

Вступ
Європейський вибір України означає 

активнішу реалізацію електронних послуг, 
без яких не можуть розвиватися освітян-
ська, наукова, підприємницька, господар-
ська та інші види суспільної діяльності, 
міжнародні та дипломатичні зв’язки тощо, 
зокрема процедури надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства, у 
діяльності органів публічної адміністрації.
Згідно з Конституцією України людина, 

її права та свободи в Україні є головною со-
ціальною цінністю, а головним завданням 
органів публічної адміністрації виступає 
надання якісних послуг фізичним та юри-
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дичним особам. Це випливає із сутності 
нової ролі держави у відносинах з люди-
ною, закріпленою в Конституції України. 
Так, ст. 3 Основного Закону проголошує: 
«Утвердження і забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави». 
Споживачі послуг процедури надання елек-
тронних послуг у сфері міграції та грома-
дянства у відносинах із органами публічної 
влади є не прохачами, а відповідними спо-
живачами зазначених послуг. Також органи 
держави в особі публічно-владних органів 
мають орієнтуватися на потреби громадян, 
як у цивільному та господарському секторі 
надавачі будь-яких послуг орієнтуються на 
потреби споживача [1].
У зв’язку із цим у науковій літерату-

рі починають звертати увагу на таку нову 
функцію органів публічної адміністрації, як 
процедури надання електронних послуг у 
сфері міграції та громадянства, оскільки ця 
функція становить найважливішу складо-
ву управлінської діяльності, походить від 
загального змісту державного управління, 
становить змістову характеристику діяль-
ності тощо.

Огляд літератури
Буханевич О.М. зазначає, що наявність 

прогалин у правовому регулюванні платних 
та безоплатних електронних послуг у біль-
шості пояснює ті негативні явища, які зава-
жають розвитку прозорої системи надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства [2, с. 181]. Їх усуненню, хоча б 
частково, може сприяти прийняття систем-
ного нормативно-правового акта з питань 
плати за надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства (наприклад, Закон 
України «Про плату за надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства» або 
Закон України «Про адміністративний збір») 
[2, с. 181]. Саме такий законодавчий акт 
може бути, на наш погляд, правовою осно-
вою розвитку прямих і зворотних зв’язків 
між суб’єктами надання електронних послуг 
у сфері міграції та громадянства та суб’єктами 
звернення, а також був би суттєвим підґрун-
тям для забезпечення стабільності та прозо-
рості розвитку держави та органів місцевого 
самоврядування [2, с. 181].

Ємельяненко О. вважає: «Електронні 
послуги – це надання в електронній формі 
урядової інформації: програм і напрямів 
діяльності уряду, формування стратегій за-
для розв’язання найважливіших суспіль-
них проблем. Електронні послуги характе-
ризуються новими формами громадянської 
участі та співробітництва між владою й гро-
мадянами» [19]. 
Легеза Є.О. під електронними послуга-

ми розуміє різні види матеріальних і нема-
теріальних послуг, що надаються в електро-
нній формі з використанням інформацій-
но-комунікаційних технологій (далі - ІКТ), 
включаючи Інтернет» [20, с. 17]. 
На думку вченого Куспляка І.С., до-

речніше використовувати термін «електро-
нні послуги», тобто в цифровому вигляді, 
пов’язані з використанням документообігу 
[21]. 
Проте категорія електронних послуг не 

розкрита в законодавчих актах, що, у свою 
чергу, свідчить про актуальність теми. 

Мета та задачі дослідження
Метою статті розкриття правового регу-

лювання запобігання корупційних ризикам 
під час надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства.
Правова основа запобігання коруп-

ційним ризикам під час надання елек-
тронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства. В Указі Президента України 
від 22.07.1998 № 810 «Про заходи щодо 
впровадження Концепції адміністратив-
ної реформи в Україні» йдеться про запро-
вадження надання електронних послуг у 
сфері міграції та громадянства [5]. У роз-
порядженні Кабінету Міністрів України від 
15.02.2006 № 90-р «Про затвердження Кон-
цепції розвитку системи надання електро-
нних послуг у сфері міграції та громадян-
ства органами виконавчої влади», у якому 
визначено сфери надання електронних по-
слуг у сфері міграції та громадянства тощо 
[6].
Так, ст. 3 Закону України «Про звернен-

ня громадян» у зміст звернення включає 
не тільки заяви, пропозиції, зауваження та 
клопотання, але і скарги громадян, викла-
дені в письмовій або усній формі [17]. Пода-
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ча скарг до відповідних суб’єктів правовід-
носин з надання електронних послуг у сфе-
рі міграції та громадянства є невід’ємним 
правом громадян та інших осіб. Це право 
є конституційним, адже Основний Закон 
України в ст. 40 закріпив його, вказавши, 
що «всі мають право направляти індивіду-
альні чи колективні письмові звернення або 
особисто звертатися до органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування 
та посадових і службових осіб цих органів, 
що зобов’язані розглянути звернення і дати 
обґрунтовану відповідь у встановлений за-
коном строк» [4].
Незважаючи на наявність у тексті За-

кону України «Про адміністративні послу-
ги» від 06 вересня 2012 року № 5203-VI [9] 
окремих слушних положень, які здатні в ці-
лому позитивно вплинути на правовідноси-
ни у вказаній сфері суспільного життя (на-
приклад, слушними є новели, якими вста-
новлено пріоритет законодавчого регулю-
вання строків надання електронних послуг 
у сфері міграції та громадянства (ст. 10) та 
оплати електронних послуг (ст. 11); схваль-
но може бути оцінена законодавча пропози-
ція щодо заборони надання супутніх послуг 
адміністративними органами та суб’єктами 
господарювання, ними утвореними (ч. 4 
ст. 15), залишаються деякі положення, які 
потребують узгодження, а саме: 

 дефініція електронних послуг, наве-
дена в Законі, виглядає досить повною та 
змістовною: «адміністративна послуга – ре-
зультат здійснення владних повноважень 
суб’єктом надання електронних послуг у 
сфері міграції та громадянства за заявою фі-
зичної або юридичної особи, спрямований 
на набуття, зміну чи припинення прав та/
або обов’язків такої особи відповідно до за-
кону». Але при цьому викликає здивування 
факт, що це визначення наводиться чомусь 
в преамбулі, тоді як, як нам відомо, законо-
творча практика вимагає викладення у пре-
амбулі основного змісту закону, аж ніяк не 
визначення понять[9];

 доктрина електронних послуг ради-
кально відрізняється від характеру управ-
лінських відносин, закріплених у вітчиз-
няному законодавстві, і ґрунтується на по-
стулатах, що розглядають адміністративне 

право не як «управлінське», а як «публіч-
но-сервісне», начебто спрямоване на обслу-
говування потреб та інтересів приватних 
осіб у їхніх стосунках з адміністративними 
органами. Така оцінка правової природи 
відносин між владою та громадянами є дис-
кусійною у науці адміністративного права, 
тому виникають сумніви щодо готовності 
до її впровадження у вітчизняне законодав-
ство[9]; 

 у ст. 11 Закону України «Про адмі-
ністративні послуги» [9] розкрито засади 
оплати надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства;

 редакція ст. 12 та 13 Закону України, 
за якою парламенту пропонується унорму-
вати законом питання структури місцевих 
державних адміністрацій та виконавчих ор-
ганів місцевих рад. Ідеться про створення 
за законом центрів надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства як 
структурних підрозділів (або як робочих 
органів) місцевих державних адміністрацій 
та виконавчих органів міських рад і запро-
вадження посад адміністраторів [9].
Необхідно відмітити, що законодавець, 

формулюючи загальні засади визначення 
платності електронних послуг, порядку 
оплати платних електронних послуг та об-
межень щодо справляння та використан-
ня коштів за послуги суб’єктами надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства, самоусунувся від закріплення 
на законодавчому рівні сутності категорії 
«плата за надання електронних послуг у 
сфері міграції та громадянства (адміністра-
тивний збір)», а також встановлення ознак, 
властивих цьому платежу. Зауважимо, що 
з’ясування правової природи плати за на-
дання електронних послуг у сфері міграції 
та громадянства має не тільки теоретич-
не, але і практичне значення. Від того, яку 
правову природу має цей платіж, будуть 
залежати, зокрема, рівень нормативного 
регулювання, наслідки несплати плати за 
надання адміністративної послуги, повно-
важення суб’єктів надання електронних по-
слуг у сфері міграції та громадянства щодо 
суб’єктів звернення тощо [7, с. 45].
На сьогоднішній час існує ряд підза-

конних нормативно-правових актів, які ре-



147

Þð÷åíêî Â.Â. - Ïðàâîâå ðåãóëþâàííÿ çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³éíèì ðèçèêàì...

гулюють процедуру надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства, зо-
крема, постанови Кабінету Міністрів Укра-
їни «Про затвердження Порядку ведення 
Єдиного державного порталу електронних 
послуг» [13], «Про затвердження Порядку 
ведення Реєстру електронних послуг» [14], 
«Про затвердження вимог до підготовки 
технологічної картки адміністративної по-
слуги» [11], «Про затвердження Примірно-
го положення про центр надання електро-
нних послуг у сфері міграції та громадян-
ства» [15], «Про затвердження Примірного 
регламенту центру надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства» 
[16], «Деякі питання ведення обліку до-
ходів, які надходять як плата за надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства» [3]. Також необхідно зазначи-
ти на схвалені КМУ Концепції Державної 
цільової програми створення та функціо-
нування інформаційної системи надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства на період до 2017 року [18] та 
затверджено План заходів щодо створення 
Єдиного державного порталу електронних 
послуг [12].
Нині на розгляді й опрацюванні Комі-

тету з питань державного будівництва, ре-
гіональної політики та місцевого самовря-
дування перебуває досить вдалий, на наш 
погляд, законопроєкт України № 4267-1 
від 23.03.2016 «Про внесення змін та до-
повнень до Закону України «Про адміні-
стративні послуги» [10] щодо покращення 
умов надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства», підготований 
групою народних депутатів (Є. В. Соболєв, 
А. А. Романова, Є. П. Фірсов, В. В. Пацкан, 
Л. О. Ємець, П. П. Костенко, М. В. Коб-
цев, Я. В. Маркевич, Д. Є. Добродомов, 
І. І. Мельничук).
Законопроєкт передбачає внесення 

змін до Закону України «Про адміністра-
тивні послуги» [10] щодо доповнення пере-
ліку суб’єктів надання електронних послуг 
у сфері міграції та громадянства акреди-
тованими суб’єктами, вимоги та порядок 
акредитації яких встановлюватиметься 
Кабінетом Міністрів України. Коло адміні-
стративних центрів доповнюється можли-

вістю створення їх обласними державними 
адміністраціями на обласному рівні. За-
кріплюється можливість отримання адмі-
ністративної послуги незалежно від місця 
знаходження суб’єкта надання адміністра-
тивної послуги, а також суб’єкта звернення, 
місця провадження його діяльності та місця 
знаходження відповідного об’єкта, крім ви-
падків, установлених законом (екстериторі-
альність), можливість подання електронних 
заяв на отримання електронних послуг на-
пряму через веб-сайти суб’єктів їх надання. 
Суб’єктам надання електронних послуг у 
сфері міграції та громадянства забезпечу-
ється безоплатний віддалений доступ через 
відкриті для них та адміністраторів центрів 
надання електронних послуг у сфері мігра-
ції та громадянства API-адреси до інфор-
маційних систем та електронних баз даних 
(реєстрів), що містять інформацію, необхід-
ну для надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства. Суб’єкти надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства зобов’язуються надавати в елек-
тронній формі всі адміністративні послуги, 
крім тих, результат надання яких відповід-
но до закону потребує використання спе-
ціальних бланків та/або інших особливих 
матеріальних форм свого виразу (паспорти, 
пластикові картки, автомобільні номери 
тощо). Встановлюється, що 40 % адміністра-
тивного збору спрямовується до відповід-
ного бюджету, а 60 % – безпосередньо акре-
дитованому суб’єкту.
Законопроєкт України № 4267-1 від 

23.03.2016 «Про внесення змін та допо-
внень до Закону України «Про адміністра-
тивні послуги» [10] пропонує доповнення 
статті 1 новим визначенням поняття «елек-
тронна заява», під яким розуміється заява 
про отримання адміністративної послуги, 
яка формується і подається через веб-сайт 
суб’єкта надання електронних послуг у сфе-
рі міграції та громадянства або через Єди-
ний державний портал електронних по-
слуг, у тому числі через інтегровані з ним 
інформаційні системи державних органів та 
органів місцевого самоврядування.
Дуже слушною є пропозиція щодо 

внесення змін до статті 9 Закону України 
«Про адміністративні послуги» [9], а саме: 
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у першому реченні абзацу другого части-
ни першої після слів «в електронній формі 
надаються» додати слова «через веб-сайти 
суб’єктів надання електронних послуг у 
сфері міграції та громадянства або»; частину 
другу викласти в такій редакції: «2. Суб’єкт 
звернення має право на отримання адмі-
ністративної послуги незалежно від місця 
знаходження суб’єкта надання адміністра-
тивної послуги, а також суб’єкта звернення 
(включаючи реєстрацію місця проживання 
фізичної особи), місця провадження його 
діяльності та місця знаходження відповід-
ного об’єкта (екстериторіальність), крім 
випадків, установлених законом»; частину 
третю виключити; в абзаці другому частини 
четвертої після слів «в електронній формі» 
додати слова «(електронна заява) – через 
веб-сайт суб’єкта надання електронних по-
слуг у сфері міграції та громадянства або»; 
у частині восьмій після слів «шляхом пря-
мого доступу» додати слова «через відкриті 
API-адреси»; у частині дев’ятій: у пункті 4 
після слів «у тому числі через» додати сло-
ва «відкриті API-адреси відповідних інфор-
маційних систем та електронних баз даних 
(реєстрів) та»; пункт 5 викласти в такій ре-
дакції: «5) забезпечити надання в електро-
нній формі всіх електронних послуг, крім 
тих, результат надання яких відповідно до 
закону потребує використання спеціальних 
бланків та/або інших особливих матеріаль-
них форм свого виразу (паспорти, пластико-
ві картки, автомобільні номери тощо)».
Також вважаємо слушними формулю-

вання пропонованих змін до статті 12 Зако-
ну України «Про адміністративні послуги» 
[9] щодо суб’єктів надання адміністратив-
них послуг, а саме: «У разі не утворення об-
ласними чи районними державними адмі-
ністраціями центрів надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства у 
населених пунктах, які є адміністративни-
ми центрами областей, районів і Автоном-
ної Республіки Крим, а також у містах Києві 
та Севастополі, центри надання електро-
нних послуг у сфері міграції та громадян-
ства, що утворені за рішенням відповідних 
селищних або міських рад, можуть забезпе-
чувати надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства, у тому числі відпо-

відними обласними, районними та міськи-
ми державними адміністраціями, на основі 
узгоджених рішень.
У разі утворення центрів надання елек-

тронних послуг у сфері міграції та грома-
дянства районними та/або обласними дер-
жавними адміністраціями такі центри мо-
жуть забезпечувати надання електронних 
послуг у сфері міграції та громадянства об-
ласних, районних державних адміністрацій 
та органів місцевого самоврядування на 
основі їх узгоджених рішень».
Аналізуючи текст чинного Закону «Про 

адміністративні послуги» [9], у ст. 5 його зна-
ходимо вимогу, згідно з якою встановлення 
підстав для одержання адміністративної 
послуги, коло суб’єктів надання адміністра-
тивної послуги та їх повноваження, перелік 
та вимоги до обов’язкових для отримання 
адміністративної послуги документів, плат-
ність або безоплатність надання адміні-
стративної послуги, терміни їх надання та 
підстави для відмови у наданні адміністра-
тивної послуги визначаються тільки зако-
нами України. Однак коментатори Закону 
зазначають, що такі положення, як перелік 
та вимоги до документів, необхідних для 
отримання адміністративної послуги; умо-
ви платності або безоплатності її надання; 
підстави для відмови у її наданні, на жаль, 
не знайшли чіткого затвердження в жодно-
му законодавчому акті. Зазначені положен-
ня, на наш погляд, також потребують необ-
хідної нормативної регуляції за допомогою 
внесення змін до Закону України «Про ад-
міністративні послуги».

Висновки
1. Охарактеризовано нормативно-пра-

вові акти корупційних ризиків під час на-
дання електронних послуг в сфері міграції 
та громадянства. Зокрема, в Законі Україні 
«Про адміністративні послуги» характерис-
тика механізму процедури надання елек-
тронних послуг у сфері міграції та грома-
дянства щодо запобігання корупції містить 
тільки формальні аспекти та має відсильний 
характер щодо інших нормативно-право-
вих актів, що, у свою чергу, призводить до 
власного і доволі протилежного тлумачен-
ня норм суб’єктами публічної адміністрації.
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2. Виокремлено напрямки удоскона-
лення правового регулювання корупційних 
ризиків під час надання електронних по-
слуг у сфері міграції та громадянства. Так, 
до напрямів удосконалення правової осно-
ви запобігання корупції під час надання 
електронних послуг у сфері міграції та гро-
мадянства є: розроблення та прийняття За-
кону України «Про адміністративні проце-
дури»; розмір оплати за види електронних 
послуг мають визначатись тільки у законах, 
а не у підзаконних нормативно-правових 
актах; розробити та прийняти Закон Укра-
їни «Про адміністративний збір», у якому 
має бути уніфіковано назву плати за адмі-
ністративні послуги; необхідно визначити 
єдині розміри адміністративних зборів для 
всіх видів електронних послуг.
Позитивно оцінюючи запропоновані за-

конопроєктом нововведення, підтримуємо 
пропозицію про негайне ухвалення законо-
проєкту № 4267-1 від 23.03.2016 як Закону 
України «Про внесення змін та доповнень 
до Закону України «Про адміністративні 
послуги», що, на нашу думку, зміцнить нор-
мативну базу надання електронних послуг 
у сфері міграції та громадянства органами 
публічної адміністрації фізичним або юридич-
ним особам, котре здійснюється в електронно-
му вигляді, і сприятиме запобіганню корупції 
під час надання електронних послуг у сфері 
міграції та громадянства взагалі.
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the legal reg-

ulation of corruption prevention in the provision 
of electronic services in the fi eld of migration and 
citizenship. In Ukraine today, the legal framework 
for preventing corruption in the provision of elec-
tronic services in the fi eld of migration and citizen-
ship needs to be improved. After all, in the Law 
of Ukraine “On Administrative Services” the de-
scription of the mechanism of providing electronic 
services in the fi eld of migration and citizenship 
to prevent corruption contains only formal aspects 
and has a reference character to other regulations, 
which, in turn, leads to its own and quite opposite 
interpretation of norms by subjects of public admin-
istration.

Regarding the areas of improving the legal 
basis for preventing corruption in the provision of 
electronic services in the fi eld of migration and citi-
zenship are: development and adoption of the Law 
of Ukraine “On Administrative Procedures”; the 
amount of payment for types of electronic services 
should be determined exclusively in laws, and not 
in bylaws; develop and adopt the Law of Ukraine 
“On Administrative Fees”, which should unify the 
name of the fee for administrative services; it is 
necessary to determine the uniform size of adminis-
trative fees for all types of electronic services.

The expediency of immediate adoption of the 
draft law № 4267-1 of 23.03.2016 as the Law of 
Ukraine “On Amendments to the Law of Ukraine” 
On Administrative Services “, which will strength-
en the regulatory framework for the provision of 
electronic services in the fi eld of migration and 
citizenship by public administration to individuals 
or legal entities , which is carried out in electronic 
form, and will help prevent corruption in the provi-
sion of electronic services in the fi eld of migration 
and citizenship in general.

It is established that the existence of corrupt 
mechanisms in the domestic system of administra-
tive management, which has developed tradition-
ally, makes the problem of establishing electronic 
provision of electronic services in the fi eld of migra-
tion and citizenship such that goes beyond purely 
technical and information.

Key words: service, electronic service, preven-
tion of corruption, directions, normative-legal act, 
legal regulation.
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Статья посвящена исследованию исполь-
зования участниками процесса фотосним-
ков в качестве электронных доказательств 
в хозяйственном судопроизводстве Украины, 
предоставлена   характеристика фотоснимков 
как вида электронных доказательств и про-
веден анализ исследования судами фотосним-
ков в качестве электронных доказательств 
в хозяйственном судопроизводстве Украины. 
Автором освещены основные проблемные 
моменты, существующие в настоящее время 
при использовании участниками дела фото-
снимков в качестве доказательств в хозяй-
ственном процессе Украины.
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у їх використанні як доказів, є те, що вони 
існують в нематеріальному вигляді; копію-
ються чи переносяться на різні пристрої без 
втрати змісту та характеристик, а тому й мо-
жуть існувати в кількох місцях одночасно; 
для їх відтворення необхідне використання 
відповідних технічних засобів.
Варто зазначити, що вже тривалий час 

залишається не врегульованим на зако-
нодавчому рівні питання щодо порядку 
оформлення, подання та дослідження елек-
тронних доказів, що у свою чергу, спричи-
няє різну судову практику з цього приводу.

Аналіз останніх досліджень                    
і публікацій

Дослідженню інституту електронних до-
казів були присвячені праці Булгакової І.В., 
Блажівської Н.Є., Боннер О.Т., Вєршині-
на О.П., Ворожбит С.П., Горєлова М.В., Мі-
трофанової М.О., Фурси С.Я. та інших. Од-
нак, досліджені питання в працях вищевка-
заних науковців щодо фотознімків наданих 
в якості електронних доказів на цей час не 
в повній мірі відповідають сучасному стану 
розвитку інформаційних технологій, а тому 
в цій статті буде здійснено дослідження су-
часного стану використання фотознімків як 
доказів у господарському процесі України та 
здійснений аналіз їх оцінки господарськими 
судами України.

Не вирішені раніше проблеми
Питання можливості використання фо-

тознімків  як доказів у господарському судо-

Постановка проблеми
З надзвичайно швидким та різноманіт-

ним розвитком і поширенням цифрових 
технологій в усі сфери суспільного життя, їх 
використання як у життєдіяльності людей, 
так і підприємств, спричинило появу все но-
вих і нових видів електронних доказів.
Так, сьогодні в судовій системі Украї-

ни електронні докази є найбільш викорис-
товуваним учасниками судового розгляду 
видом доказів. Аналіз судової практики 
свідчить, що найпоширенішими видами 
електронних доказів, які сторони вико-
ристовують для доведення своїх правових 
позицій, є фотографії, скріншоти, відео- та 
звукозаписи. 
Основними особливостями електронних 

доказів, які допомагають учасникам справи 
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чинстві далеко не нове, проте, тривалий час 
воно не втрачає своєї актуальності, з огляду 
на необхідність у правильному використан-
ні та поданні фотознімку як доказу в судово-
му процесі. 

Метою дослідження в цій статті є вста-
новлення, з урахуванням судової практики, 
юридичної сили фотознімків як доказів у 
господарському судочинстві України.

Виклад основного матеріалу
У зв’язку з відсутністю в ГПК України 

обов’язкових реквізитів, які мають бути в 
електронних доказах, також виникають 
певні колізії в законодавстві, які суди вирі-
шують на власний розсуд.
Частиною 2 статті 8 Закону України 

«Про електронні документи та електронний 
документообіг» чітко встановлена норма, 
згідно з якою допустимість електронного 
документу як доказу не може бути спросто-
вана лише на підставі того, що він має елек-
тронну форму [1].
Однак, це правило не набуло відповід-

ного поширення в судовій практиці та, від-
повідно, вказаної норми недостатньо для 
формування єдиної правової позиції щодо 
використання фотознімків як електронних 
доказів у господарському судочинстві Укра-
їни.
Так, Касаційний господарський суд 

у складі Верховного суду в постанові від 
12.06.2018 у справі №908/1120/17 при пере-
вірці правильності дослідження судом апе-
ляційної інстанції електронних доказів за-
значив наступне.

Огляд у судовому засіданні судом апеля-
ційної інстанції CD-диска з фото та відеоза-
писом показав, що цей електронний доказ 
також не містить інформації про події не-
допуску позивача та третіх осіб до реє-
страції посадовими особами відповідача 
та/або реєстраційною комісією відпові-
дача 18.04.2017 року. Крім того, надане 
позивачем відео не може вважатися на-
лежним та достатнім доказом фіксування 
відповідних подій, оскільки не містить 
необхідних реквізитів електронного до-
казу, як то фіксації дати та часу зйомки, 
місця події тощо [2].

Тобто суд не взяв до уваги електронний 
доказ у зв’язку з відсутністю необхідних рек-
візитів.
Необхідними умовами для прийняття 

судом фотознімків як електронних доказів є:
- приналежність до цього спору;
- інформативність, тобто має бути зро-

зуміло, де, коли, за яких умов виконаний да-
ний фотознімок;

- отриманий з дотриманням вимог за-
конодавства;

- бути оригінальним.
Варто пам’ятати, щоб фотознімки були 

долучені до матеріалів справи та оцінені су-
дом під час вирішення справи, останні ма-
ють бути отриманні без порушення вимог 
законодавства. В іншому ж випадку вони не 
будуть мати юридичної сили.
Рішення про прийняття фотознімків  як 

електронних доказів приймається тільки на 
розсуд суду.
Особливу увагу при прийнятті фотознім-

ків як електронних доказів суди звертають 
на їх достовірність, з огляду на те, що в су-
часному суспільстві досить легко вносити до 
них зміни чи робити монтаж. З огляду на 
вказане, досить часто виникає необхідність 
у проведенні експертного дослідження для 
виявлення фактів фальсифікації.
У процесі експертного дослідження екс-

перт з’ясовує наступні відомості:
- де та коли було зроблено фотознімок;
- за яких умов здійснювалася фотозйом-

ка та за допомогою якого технічного засобу;
- чи є цей фотознімок оригінальним або 

ж копією;
- чи наявний монтаж або ретуш;
- за допомогою якого устаткування фото-

графії виготовлені на папері.
При проведенні експертного досліджен-

ня використовуються спеціальні інструмен-
ти, лабораторне обладнання та апаратура. 
На підставі результатів дослідження склада-
ється експертний висновок, який прийма-
ється судом як доказ.
Оцінюючи фотознімки як електронних 

доказів, суд з’ясовує наступні елементи:
- чи видається можливим встановити, 

коли, де і за яких обставин зроблений фото 
знімок;
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- чи не порушено під час зйомки таємни-
ця особистого життя громадянина;

- чи є фото справжнім (оригінальним).
Проаналізуємо наявну судову практику 

щодо дослідження судами фотознимків  як 
електронних доказів в господарському судо-
чинстві України.
Так, Господарський суд Одеської об-

ласті у рішенні від 21.05.2021 по справі-
№ 916/3110/20 зазначив, про дослідження 
судом змісту електронного доказу, а саме 
фото лічильників у застосунку-месенджері 
«Viber», що знаходиться в мобільному теле-
фоні керівника Приватного підприємства 
«Сервісна компанія «Комфорт-Одеса» ОСО-
БА_1, про що складено Протокол вчинення 
окремої процесуальної дії.
При цьому, у такому рішенні відо-

бражено, що під час огляду мобільно-
го телефону здійснювалася фотофікса-
ція процесу. Судом під час дослідження 
встановлено, що на вказаний мобільний 
телефон за допомогою застосунку-месен-
джера «Viber» від контакта « ОСОБА_2 « 
з номера мобільного телефону НОМЕР_3 
02.04.2021 о 7:20 надходили фото лічиль-
ників на мобільний телефон ОСОБА_1 
/т. ІІ а.с. 41-44/. З фото № 5, яке є додат-
ком до Протоколу окремої процесуальної 
дії від 07.04.2021, вбачається, що покази 
приладу обліку - Ultraheat Т550/UH50 
(заводський номер 69194426) дорівнюють 
4614,98 Гдж. /т. ІІ а.с. 44/ [3].
У рішенні Господарського суду Львів-

ської області від 29.12.2020 у справі-
№ 914/1783/20 суд з долучених до матеріа-
лів справи електронних доказів, а саме фо-
тофіксації порушення та відеозапису встано-
вив, що дійсно на з`єднані газопроводу до 
лічильника встановлено лише одну пломбу 
№R26965392, водночас пломба відділу еко-
номічної безпеки №70919007 є відсутньою 
взагалі.
Крім того, у вказаному рішенні суд нада-

ючи правову оцінку долученим позивачем 
до матеріалів справи фото та відеофіксації 
порушення, в сукупності з іншими доказа-
ми, зазначив, що такі в цілому підтверджу-
ють факт відсутності на спірному вузлі об-
ліку згаданої вище пломби відділу безпеки, 
однак не дають підстав стверджувати, що 

наявна на пломбувальному дроті пломба 
№R26965392 є підробною [4].
Господарський суд міста Києва у рішен-

ні від 13.01.2020 у справі №910/14987/19 не 
прийняв як належні та допустимі докази по 
справі надані позивачем роздруківки фото 
із мережі Інтернет за жовтень 2011 року та 
червень 2015 року з посиланням на ч. 2 ст. 
96 Господарського процесуального кодексу 
України, якою передбачено, що електронні 
докази подаються в оригіналі або в електро-
нній копії, засвідченій електронним цифро-
вим підписом, прирівняним до власноруч-
ного підпису відповідно до Закону України 
«Про електронний цифровий підпис». Зако-
ном може бути передбачено інший порядок 
засвідчення електронної копії електронного 
доказу [5].
Господарський суд Львівської об-

ласті у рішенні від 28.01.2021 у справі-
№ 914/2001/20, задовольняючи позовні ви-
моги зазначив, що факт порушення ціліснос-
ті пломбувального матеріалу є очевидним та 
підтверджується фото- та відеоматеріалами, 
доданими до акту [6].
У рішенні Господарського суду Хар-

ківської області від 04.03.2021 у справі-
№ 922/185/21 суд критично віднісся до 
посилань позивача на те, що ним на-
правлялись рахунки-акти за спірний пе-
ріод відповідачу за допомогою програми 
«M.E.Doc.», оскільки, доказів наявності 
між сторонами згоди на направлення ра-
хунків саме в такій формі матеріали спра-
ви не містять та позивачем суду не нада-
но, тоді як відповідач, зокрема у відзиві 
на позов та запереченнях зазначені об-
ставини заперечує, та зазначає, що будь-
яких рахунків на його адресу у вказаний 
період не надходило. 
У цьому рішенні суд зазначив, що по-

силання позивача з цього приводу на фото 
екрану комп`ютера, з якого нібито направ-
лялися такі рахунки, також не доводять за-
значених обставин, оскільки в силу поло-
жень ч. 1 ст. 77 ГПК України обставини, які 
відповідно до законодавства повинні бути 
підтверджені певними засобами доказуван-
ня, не можуть підтверджуватися іншими за-
собами доказування. У цьому випадку фото 
екрану комп`ютера не вважаються належ-
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ними доказами обставин, на існуванні яких 
наполягає позивач [7].
Господарський суд міста Києва під час 

судового розгляду справи № 910/10995/19 
ухвалою суду від 21.11.2019 зобов`язав 
сторони провести в місці знаходження 
спільний огляд з фотофіксацією мобільної 
гідравлічної рампи AUSBAU-SPCL20-2SL; 
за результатами огляду з фото фіксацією 
скласти акт огляду та надати його суду до 
04.12.19.
У рішенні ж суд дійшов висновку, що 

системний аналіз характеристик рампи 
AUSBAU-SPCL20-2SL серійний номер va25 
наведених «Керівництві з експлуатації мо-
більних гідравлічних рамп AUSBAU-PRO» і 
виявленого представниками сторін в АКТІ, 
Схемі до Акту і фото таблицях вказує на не-
дотримання виробником технічних параме-
трів рампи [8].
Господарський суд Одеської області у рі-

шенні від 28.04.2021 у справі № 916/3549/20 
зазначив, що наданий позивачем фотозвіт 
не відповідає визначеним законодавством 
критеріям належності доказів, оскільки не 
містить обов`язкових реквізитів електро-
нного доказу ні часу та дати зйомки, ні жод-
них вказівних знаків, які б надали можли-
вість ідентифікувати адресу місця фіксації 
[9].

Висновки
Аналізуючи вищевикладені судові рі-

шення, можна дійти висновку, що на цей час 
існує нагальна проблема на рівні законодав-
чого закріплення визначення обов’язкових 
елементів, які необхідні мати фотознімки, у 
т.ч. й інші електронні докази, для їх вико-
ристання учасниками спірних правовідно-
син  як достовірних та належних доказів.
При цьому, варто зазначити, що на за-

конодавчому рівні відсутня чітка процедура 
щодо порядку оформлення, подання та до-
слідження електронних доказів.
Крім того, враховуючи, що електро-

нний доказ можна легко знищити, питан-
ня про те, як правильно та надійно зберег-
ти, а також надати його суду, залишається 
відкритим. 
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subject of:

«Evaluation by courts of photographs as 
electronic evidence in the economic process»

Modern society it is impossible to imagine 
without the informative computer systems. 

These systems have ability to keep, to pass 
and carry digital information. 

Taking into account the level of the infor-
mative computer systems actual enough there 
is an institute of electronic proofs.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена дослідженню ви-

користання учасниками судового процесу 
фотознімків як електронних доказів у госпо-
дарському судочинстві України, надано ха-
рактеристику фотознімкам як виду електро-
нних доказів та здійснено аналіз дослідження 
судами фотознімків як електронних доказів 
у господарському судочинстві України. Автор 
висвітлив основні проблемні моменти, які іс-
нують на цей час при використанні учасника-
ми справи фотознімків як доказів у господар-
ському процесі України.
Ключові слова: електронні докази, фото-

знімки, фото фіксація.

The amount of electronic data that can 
come forward as proofs increases with devel-
opment of society and informative computer 
systems.

A publication is sanctifi ed to the institute of 
electronic proofs in economic courts, complex 
description to the indicated institute is given. 

This article examines to the study of the 
use of photographs as electronic evidence in 
commercial litigation of Ukraine, characterizes 
photographs as a type of electronic evidence 
and analyzes the study of court photographs as 
electronic evidence in commercial litigation of 
Ukraine. The author highlights the main prob-
lems that currently exist in the use of photo-
graphs by participants in the case as evidence 
in the economic process of Ukraine.

Analyzing the court decisions, it was con-
cluded that there is currently an urgent prob-
lem at the level of legislative consolidation of 
the defi nition of mandatory elements that are 
required to have photographs, including and 
other electronic evidence, for their use by the 
parties to the disputed legal relationship as reli-
able and appropriate evidence.

It is noted that at the legislative level there 
is no clear procedure for the procedure for 
registration, submission and examination of 
electronic evidence.

In addition, given that electronic evidence 
can be easily destroyed, the question of how to 
safely and securely preserve it and provide it to 
the court remains open.

Key words: electronic evidence, photographs, 
photo fi xation.
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Ä²ÄÆÈÒÀË²ÇÀÖ²ß ÏÐÎÂÅÄÅÍÍß ÒÎÐÃÎÂÈÕ 
ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÜ ² ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÌÎÄÅËÜ 

ÎÁÌÅÆÅÍÍß ÌÎÍÎÏÎË²ÇÌÓ Â ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊ²É 
Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Економічна конкуренція є необхідною 
умовою функціонування здорового ринкового 
середовища. Ось чому запровадження і захист 
конкурентних відносин є одним з державних 
пріоритетів, а ефективне правове забезпечен-
ня обмеження монополізму в господарській 
діяльності – дієвим засобом досягнення цієї 
мети. Міністерство економіки України готує 
ІТ-платформу «Державний інформаційно-
сервісний портал «Торговельний захист Укра-
їни». У той же час комп’ютеризація будь-яких 
управлінських процесів буде ефективною лише 
за умови, коли правові акти, які регламен-
тують (фактично, формалізують) процеси, 
що підлягають комп’ютеризації, - є доскона-
лими, тобто відповідають певним вимогам. 
Інакше ефективність комп’ютеризації буде 
низькою. Сукупність юридичних норм, що 
складають правове забезпечення обмеження 
монополізму в господарській діяльності по-
значаються терміном «нормативна модель 
обмеження монополізму». Надзвичайно важ-
ливими вважаємо авторські пропозиції щодо 
закріплення в законі про олігархів заходів 
стосовно відміни рішень, прийнятих на до-
году олігарху з наступним покаранням відпо-
відних службовців і самого олігарха. 
Ключові слова: економічна конкуренція, 

здорове ринкове середовище, діджіталізація, 
захист конкурентних відносин, ефектив-
ність правового забезпечення обмеження мо-
нополізму, нормативна модель, торговельні 
розслідування.

 ÎÇÅÐÀÍÑÜÊÀ Ñâ³òëàíà ²âàí³âíà - çäîáóâà÷ êàôåäðè ãîñïîäàðñüêîãî òà 
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Актуальність проблеми
Економічна конкуренція є необхідною 

умовою функціонування здорового ринко-
вого середовища. Ось чому запровадження 
і захист конкурентних відносин є одним з 
державних пріоритетів, а ефективне право-
ве забезпечення обмеження монополізму в 
господарській діяльності – дієвим засобом 
досягнення цієї мети. 
Як відомо, Міністерство економіки Укра-

їни готує ІТ-платформу «Державний інфор-
маційно-сервісний портал «Торговельний 
захист України». Ця ІТ-платформа розро-
бляється за підтримки Програми USAID 
«Конкурентоспроможна економіка Украї-
ни» з метою удосконалення роботи в рамках 
торговельних розслідувань/переглядів (ан-
тидемпінгових, антисубсидиційних, спеці-
альних). Цей програмний продукт призна-
чений для автоматизації процесу проведен-
ня торговельних розслідувань/переглядів у 
країні та участі у них заінтересованих сто-
рін, спрощення процесу подання та обміну 
інформацією і матеріалами в рамках торго-
вельних розслідувань, забезпечення публіч-
ного доступу до інформації та матеріалів, 
які стосуються використання інструментів 
торговельного захисту. Готується інформа-
ція про процедурні етапи використання ІТ-
платформи в рамках участі в торговельних 
розслідуваннях.
У той же час комп’ютеризація будь-яких 

управлінських процесів буде ефективною 
лише за умови, коли правові акти, які регла-
ментують (фактично, формалізують) проце-
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си, що підлягають комп’ютеризації, - є доско-
налими, тобто відповідають певним вимо-
гам. Інакше ефективність комп’ютеризації 
буде низькою. 
Таким чином, правове забезпечення по-

винно відповідати певним вимогам до ньо-
го. Інакше воно не буде по-справжньому 
дієвим. Це вимоги повноти і достатності, 
внутрішньої узгодженості норм, що включа-
ються до правового регулювання відповід-
них відносин, його ефективність тощо. 
Аналіз фактичного стану правового регу-

лювання відносин з обмеження монополіз-
му в господарській діяльності свідчить, що 
воно не відповідає вищезазначеним вимо-
гам, що і обумовлює актуальність цього до-
слідження.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання правового забезпечення захис-
ту економічної конкуренції, юридичної від-
повідальності за її порушення, поширення 
монополістичної діяльності порушувалися 
в працях таких учених, як: А.Ю. Атаманова, 
А. Г. Бобкова, С.С.Валітов, Б.В. Деревян-
ко, Г.Д. Джумагельдієва, Р. А. Джабраілов, 
Д.В. Задихайло, О.Р. Зельдіна, П.С. Матвє-
єв, В. С. Мілаш, С.А. Паращук, О.П. Под-
церковний, К.Ю. Тотьєв, В.А. Устименко, 
Б.В. Шуба, В.С. Щербина та ін. 
Значно менше уваги приділяється пи-

танням ефективності правового забезпечен-
ня обмеження монополізму в господарській 
діяльності, вимогам до цього забезпечення. 
Ще менше авторів системно підходИть до 
досліджень нормативної моделі як сукуп-
ності правових актів, що регулюють відпо-
відні відносини, вимогам до неї.

Мета статті
Метою статті є започаткування підходу 

до підвищення якості правового регулюван-
ня обмеження монополізму в господарській 
діяльності, як умови дієвості цього регулю-
вання, можливості діджиталізації цього про-
цесу (обмеження монополізму). 

Основні результати дослідження
Зрозуміло, що правове забезпечення по-

винно відповідати певним вимогам до ньо-

го. Інакше воно не буде по-справжньому 
дієвим. Це вимоги повноти і достатності, 
узгодженості правового регулювання відпо-
відних відносин, його ефективності тощо. 
Аналіз фактичного стану правового регу-

лювання відносин з обмеження монополіз-
му в господарській діяльності свідчить, що 
воно не відповідає зазначеним вимогам. 
Держава проводить курс на діджиталіза-

цію управлінських операцій, в т.ч. діджита-
лізацію торговельних розслідувань (Поста-
нова КМ №179 від 3 березня 2021 р. «Про 
затвердження Національної економічної 
стратегії на період до 2030 року»). Особли-
во актуальною є ця задача у зв’язку з панде-
мією (COVID-19). Про це прямо сказано у 
Програмі стимулювання економіки для по-
долання наслідків COVID-19: «Економічне 
відновлення». У цій програмі також йдеться 
про діджіталізацію торговельних розсліду-
вань (див. розділ «Нові соціальні стандарти. 
Серед населення існує культура поводжен-
ня в умовах пандемії, перехід до безконтак-
тної економіки»). 
Сукупність юридичних норм, що скла-

дають правове забезпечення обмеження 
монополізму в господарській діяльності, ми 
позначаємо терміном «нормативна модель 
обмеження монополізму», під якою (модел-
лю) розуміється сукупність несуперечливих, 
узгоджених між собою нормативно-право-
вих актів, що регулюють процеси обмежен-
ня монополізму, демонополізації економіки, 
антимонопольного регулювання, контролю 
за дотриманням законодавства про захист 
економічної конкуренції; захисту інтересів 
суб’єктів господарювання, груп суб’єктів 
господарювання та споживачів від його по-
рушень. 
Нормативна модель обмеження моно-

полізму, з точки зору галузевої належності 
актів, які включаються до її складу – носить 
к  омплексний характер. Тобто до складу 
зг аданої моделі відносяться не тільки такі 
комплексні акти, як закони України «Про 
захист від недобросовісної конкуренції», 
«Про захист економічної конкуренції», а й 
акти адміністративного («Про Антимо но-
польний комітет України», Кодекс України 
про адміністративні правопорушення), кри-
мінального (антикорупційного) права тощ о.
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 Правові засади обмеження монополіз-
му, забезпечення захисту економічної кон-
куренції закладені в таких нормативно-пра-
вових актах, як К онституція України, Гос-
подарський кодекс та закони України «Про 
Антимонопольний комітет України», «Про 
захист від недобросовісної конкуренції», 
«Про захист економічної конкуренції». 
Згідно зі статтею 42 Конституції України 

не допускаються зловживання монополь-
ним становищем на ринку, неправомірне 
обмеження конкуренції та недобросовісна 
конкуренція. Види і межі монополії виз-
начаються законом. Статтею 92 Основного 
Закону передбачено, що тільки законами 
України визначаються правила конкуренції 
та норми антимонопольного регулювання. 
Господарсько-правові засади підтримки 

та захисту економічної конкуренції, обме-
ження монополізму в господарській діяль-
ності містяться у Господарському кодексі та 
вищезазначених законах. Зокрема, у Госпо-
дарському кодексі Укра їни питанням обме-
ження мо нополізму присвячені положення 
ст. ст. 25 -29 глави 3 «Обмеження монопо-
лізму та захист суб’єктів господарювання і 
споживачів від недобросовісної конкурен-
ції». Згідно зі ст. 27 «Обмеження моноп оліз-
му в економіці» «монопольним визнається 
домінуюче становище суб’єкта господарю-
вання, яке дає йому можливість самостійно 
або разом з іншими суб’єктами о бмежувати 
конкуренцію на ринку певного товару (ро-
біт, послуг)» (п. 1). Монопольним є станови-
ще суб’єк та господарювання, частка якого 
на ринку певного товару перевищує розмір, 
встановлений законом. Монопольним може 
бути визнано також становище суб’єктів гос-
подарю вання на ринку товару за наявності 
інших умов, визначених законом (п. 2, 3). У 
разі суспільної необхідності та з метою усу-
нення негативного впливу на конкуренцію, 
сказано у п. 4 цієї статті, органи державної 
влади здійснюють стосовно сучасних моно-
польних утворень заходи антимонопольно-
го регулювання відповідно до вимог законо-
давства та заходи демонополізації економі-
ки, передбачені відповідними державними 
програмами, за винятком природних моно-
полій. П. 5 ст. 27 органам державної влади 
та органам місцевого самоврядування забо-

роняється приймати акти або вчиняти дії, 
спрямовані на економічне посилення наяв-
них суб’єктів господарювання-монополістів 
та утворення без достатніх підстав нових 
монопольних утворень, а також приймати 
рішення про тільки централізований розпо-
діл товарів. 
Згідно зі ст. 29 «Зловживання монополь-

ним становищем на ринку» таким зловжи-
ванням вважаються: «нав’язування таких 
умов договору, які ставлять контрагентів у 
нерівне становище, або додаткових умов, 
що не стосуються предмета договору, вклю-
чаючи нав’язування товару, не потрібного 
контрагенту; обмеження або припинення 
виробництва, а також вилучення товарів з 
обороту з метою створення або підтримки 
дефіциту на ринку чи встановлення моно-
польних цін; інші дії, вчинені з метою ство-
рення перешкод доступу на ринок (виходу 
з ринку) суб’єктів господарювання; встанов-
лення монопольно високих або дискримі-
наційних цін (тарифів) на свої товари, що 
призводить до порушення прав спожива-
чів або обмежує права окремих споживачів; 
встановлення монопольно низьких цін (та-
рифів) на свої товари, що призводить до об-
меження конкуренції.
Закон України «Про захист економіч-

ної конкуренції» визначає економічну кон-
куренцію як змагання між суб’єктами гос-
подарювання з метою здобуття завдяки 
власним досягненням переваг над інши-
ми суб’єктами господарювання, внаслідок 
чого споживачі, суб’єкти господарювання 
мають можливість вибирати між кількома 
продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт 
господарювання не може визначати умови 
обороту товарів на ринку. конкуренція ви-
ступає фундаментальним елементом ринку, 
завдяки якому досягається збалансованість 
між попитом і пропозицією. Суб’єкти госпо-
дарювання, органи влади, органи місцевого 
самоврядування, а також органи адміністра-
тивно-господарського управління та конт-
ролю зобов’язані сприяти розвитку конку-
ренції та не вчиняти будь-яких неправомір-
них дій, які можуть мати негативний вплив 
на конкуренцію. 
Визначення монопольного (домінуючо-

го) становища суб’єктів господарювання має 
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здійснюватися згідно з відповідною методи-
кою, затвердженою розпорядженням Анти-
монопольного комітету України від 5 берез-
ня 2002 р. [1]. 
Щодо суперечливості у правовому регу-

люванні торговельних розслідувань. У юри-
дичній спільноті загострилася суперечність 
між доцільністю підтримки національного 
виробника і захистом конкуренції. Великий 
бізнес зацікавлений у захисті від недобросо-
вісного імпорту, середній бізнес хоче мати 
можливість купувати дешевший імпортний 
товар. Тому торгово-обмежувальні розслі-
дування практично завжди конфліктують із 
цілями конкурентної політики. Мета анти-
демпінгових мит і квот – обмежити доступ 
імпортної продукції на ринок під приводом 
боротьби з дешевим імпортом. Водночас 
здешевлення продукції для споживачів і ну-
льові бар’єри для входу на ринок є метою 
конкурентної політики будь-якої держави. 
Питання узгодження відповідних правових 
актів стає дедалі актуальнішим. В останні 
роки почастішали випадки, коли Антимо-
нопольний комітет України, що має право 
голосу щодо впровадження обмежувальних 
заходів, не підтримує пропозиції Мінеконо-
міки про їх впровадження [2].
Стосовно повноти правового регулюван-

ня. Правове забезпечення обмеження моно-
полізму в господарській діяльності спрямо-
ване, як правило, не проти монополістів, а 
проти монопольного захоплення ними ринку 
(товару, послуг). Це забезпечення повинно 
вирішувати проблеми монопольної змови, 
монополії цін, проблеми поглинання монопо-
лістами слабших конкурентів. Однак незрів-
нянно більшу загрозу національній безпеці 
створюють олігархи. Закон «Про запобігання 
загрозам національній безпеці, пов’язаних 
з надмірним впливом осіб, які мають значну 
економічну або політичну вагу в суспільному 
житті (олігархів)» мав би вирішувати відповід-
ну проблему - проблему подолання олігархіч-
ної суті держави Україна. Закон про олігар-
хів повинен підсилювати їх відповідальність, 
оскільки вони мають незрівнянно більше 
можливостей для підкупу влади, здійснення 
інших вищезазначених небезпечних діянь. 
Суспільна небезпечність олігархів щодо 

підкупу зростає пропорційно росту згада-

них можливостей, загрожуючи національ-
ній безпеці. Це і мають віддзеркалювати 
санкції за відповідні дії олігарха. Отже, за-
кон про олігархів мав би адекватно посилю-
вати юридичну відповідальність за підкуп, 
розширювати перелік суспільно небезпеч-
них діянь олігархату, які повинні підлягати 
покаранню. Крім того, закон мав би суттєво 
підвищувати відповідальність продажних 
можновладців, чиновників, які діють в ін-
тересах олігарха. До таких діянь слід відне-
сти лобіювання законопроєктів, нецільове 
спрямування, використання, розкрадання 
коштів держбюджету, забезпечення призна-
чення своїх ставлеників і т.д. і т.п. 
Як уже зазначалось, Міністерство еконо-

міки України, з метою удосконалення робо-
ти в рамках торговельних розслідувань/пе-
реглядів (антидемпінгових, антисубсидицій-
них, спеціальних), розробляє ІТ-платформу 
«Державний інформаційно-сервісний пор-
тал «Торговельний захист України». 
Закон про олігархів не тільки містить їх 

ознаки, але й визначає порядок, алгоритм 
визнання осіб такими. Чим більш деталізо-
вано будуть виписані відповідні параметри, 
дії, тим відповідні процеси будуть більш 
формалізованими. А отже, і такими, які 
може виконати комп’ютер, без участі лю-
дини. Відомо, що зменшення питомої ваги 
людського фактору сприятиме підвищенню 
об’єктивності процесу, його незалежності 
від суб’єктивізму, властивому людині. 
Надзвичайно важливими вважаємо ав-

торські пропозиції щодо закріплення в за-
коні про олігархів заходів стосовно відміни 
рішень, прийнятих на догоду олігарху з на-
ступним покаранням відповідних службов-
ців і самого олігарха. Оскільки жодна чин-
на влада не захоче приймати (підписувати) 
такий закон, то тому його прийняття до-
цільно було б перенести до умов укладання 
суспільного договору – передвиборних умов 
для кандидата у президенти. Такі умови по-
винні стати обов’язковими для обраної осо-
би. А їх невиконання повинно призводити 
до автоматичного відсторонення обранця і 
до призначення наступних виборів.
Викладене стосується достатності, по-

вноти нормативної моделі обмеження моно-
полізму в господарській діяльності. 
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Висновки
Перехід до конкурентних засад в еконо-

міці, забезпечення становлення і функціо-
нування здорового ринкового середовища, 
запровадження і захист конкурентних від-
носин - є одним з державних пріоритетів. 
Доцільно системно підходити до правового 
забезпечення обмеження монополізму, ви-
діляючи нормативну модель і організацій-
но-правові засоби її реалізації. Крім того-
(і це також важливо), правове забезпечення 
обмеження монополізму має бути система-
тизованим, достатнім та внутрішньо узго-
дженим.
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Labor Law MAUP
DIGITALIZATION OF TRADE INVES-

TIGATIONS AND NORMATIVE MODEL 
OF MONOPOLISM RESTRICTION

IN ECONOMIC ACTIVITY
Economic competition is a necessary con-

dition for a healthy market environment. 

That is why the introduction and protection 
of competitive relations is one of the state 
priorities, and effective legal support to limit 
monopolies in economic activity - an effective 
means of achieving this goal. The Ministry of 
Economy of Ukraine is preparing an IT plat-
form for the State Information and Service 
Portal “Trade Protection of Ukraine”. At the 
same time, the computerization of any man-
agement process will be effective only if the 
legal acts that regulate (actually, formalize) 
the processes to be computerized - are per-
fect, that is, meet certain requirements. Oth-
erwise, the effi ciency of computerization will 
be low.

Legal support must meet certain require-
ments. Otherwise it will not be truly effec-
tive. These are the requirements of complete-
ness and suffi ciency, internal coherence of the 
norms included in the legal regulation of the 
relevant relations, its effectiveness, and so on. 
The state pursues a course of digitalization of 
management operations, including digitaliza-
tion of trade investigations. This problem is es-
pecially relevant in the context of the pandemic 
(COVID-19). The set of legal norms that make 
up the legal provision of restriction of monop-
oly in economic activity is denoted by the term 
“normative model of restriction of monopoly”. 
We consider extremely important the author’s 
proposals to enshrine in the law on oligarchs 
measures to overturn decisions taken in favor 
of the oligarch, followed by the punishment of 
the relevant offi cials and the oligarch himself. 
Since no current government wants to adopt 
(sign) such a law, it would be appropriate to 
postpone its adoption to the conditions of con-
cluding a social contract - pre-election condi-
tions for a presidential candidate. Such con-
ditions should become mandatory for the se-
lected person. And their non-fulfi llment should 
lead to the automatic removal of the elected 
candidate and to the appointment of the next 
elections.

Key words: economic competition, healthy 
market environment, digitalization, protec-
tion of competitive relations, effi ciency of legal 
support for restriction of monopoly, normative 
model, trade investigations.
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ÂÈÑÍÎÂÎÊ ÅÊÑÏÅÐÒÀ Ç ÏÈÒÀÍÜ 
ÏÐÀÂÀ ßÊ ÄÆÅÐÅËÎ ÎÒÐÈÌÀÍÍß 

ÀÄÂÎÊÀÒÎÌ ²ÍÔÎÐÌÀÖ²¯ ÏÐÎ ÇÌ²ÑÒ 
ÍÎÐÌ ²ÍÎÇÅÌÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ

E статті проаналізовано висновок експер-
та з питань права як один із способів отри-
мання адвокатом інформації про зміст норм 
іноземного права. Наголошено на тому, що 
хоча учасники справи не зобов’язані доводи-
ти суду зміст норм іноземного права, актив-
на позиція адвоката в wmому випадку сприяє 
якнайкращому захисту прав та інтересів клі-
єнта та надає більше шансів отримати пози-
тивне рішення.
Висновок експерта з питань права – но-

вела цивільного процесуального законодавства, 
яка слугує, e тому числі, джерелом інформації 
про зміст норм іноземного права. У статті 
було визначено, що використання наукових 
висновків широко використовується в судовому 
процесі Німеччини і дозволяє суду дізнатися 
інформацію про іноземне законодавства.
Авторb наголошу.nm на тому, що правове 

регулювання інституту «правової експерти-
зи» має низку недоліків. У статті проаналі-
зовано думки науковців та судову практику, 
які свідчать про те, що наразі існують такі 
проблеми? як неврегульованість порядку 
отримання висновку експерта з питань пра-
ва, відсутність чітких критеріїв до експерта 
з питань права, дискусійність критеріїв, які 
ставляться до експерта, неврегульованість 
значення висновку експерта з питань права в 
цивільному процесі.
Автори пропонують внести зміни до чин-

ного законодавства, які визначають, що ви-
сновок експерта з питань права може бути 
отриманий на замовлення учасника справи в 
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науково-дослідних інститутах, університетах, 
інших науково-дослідних установах будь-якої 
форми власності. Також пропонується вико-
ристовувати об’єктивні критерії (такі як ін-
декс цитувань, наявність наукових звань, від-
знак та нагород) для визначення «визнаності» 
експерта з питань права. У статті запропо-
новано визначити в законі перелік випадків 
(неправильність висновку, суперечність ви-
сновку та невідповідність експерта критері-
ям), e яких суд має право не брати до уваги 
висновок експерта з питань права.
У статті наголошується на тому, що ви-

сновок експерта з питань права може бути 
ефективним інструментом для з’ясування 
норм іноземного права виключно після відпо-
відних законодавчих змін. 
Ключові слова: експертиза, експерт з пи-

тань права, іноземне право, адвокат.

Постановка проблеми
Процеси глобалізації, розвиток інозем-

ного співробітництва, міграція призводять 
до того, що іноземні суб’єкти (як фізичні, так 
і юридичні особи) стають учасниками пра-
вовідносин в Україні, що зумовлює розгляд 
в судах, зокрема, судах цивільної юрисдик-
ції справ з іноземним елементом. У процесі 
розгляду таких справ нерідко виникає не-
обхідність вивчення, з’ясування та аналізу 
змісту норм іноземного права.
У зв’язку з цим, адвокат як одна з клю-

чових фігур цивільного процесу задля дове-
дення переконливості своєї позиції та ефек-
тивного представництва прав та інтересів 
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клієнта повинен з’ясовувати зміст іноземно-
го права.
У процесі отримання інформації про 

зміст норм права інших держав адвокат 
може стикнутися з низкою проблем (склад-
ність перекладу, визначення компетентного 
органу, який може надати висновок щодо 
іноземного права, відсутність інформації у 
відкритих джерелах тощо), у зв’язку з чим 
законодавцем було впроваджено інститут 
експертизи з питань права, який, e тому 
числі, покликаний вирішити питання щодо 
з’ясування судом та учасниками справи зміс-
ту норм іноземного права.
Водночас, цей правовий інститут не 

має достатнього правового регулювання, а 
практика його застосування є доволі супер-
ечливою, у зв’язку з чим це питання потре-
бує детального вивчення та аналізу.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проблемні питання та способи отриман-
ня адвокатом інформації про зміст норм іно-
земного права були предметом дослідження 
таких вчених, як: Філіп’єв А. [1], Антонюк 
С., Заяць О., Скриньковський Р. [2], Пого-
рецька Н. [5] та інші, наукові доробки яких 
є важливим теоретичним підґрунтям для 
розуміння механізму отримання адвокатом 
у цивільному процесі відомостей про зміст 
правових норм інших держав.
Зокрема, Філіп’єв А.О. посилається на 

те, що, на відміну від англосаксонської сис-
теми, зміст норм іноземного права не вхо-
дить до предмету доказування, адвокату для 
надання правової допомоги не проста мож-
на, а необхідно займати активну позицію та 
самостійно з’ясовувати та доводити до відо-
ма суду інформацію про зміст норм інозем-
ного права [1].
У своїх наукових працях Філіп’єв А. [1], 

Антонюк С., Заяць О., Скриньковський Р. 
[2] переважно виокремлюють такі способи 
отримання інформації про зміст норм іно-
земного права, як безпосереднє ознайом-
лення, афідевіт, отримання висновків від 
Міністерства юстиції України та Міністер-
ства закордонних справ України. Погорець-
ка Н. також наголошує на необхідності ство-
рення в Україні координаційного центру 

при Міністерстві юстиції, метою якого було 
б надання висновків про зміст іноземного 
законодавства.
У той же час, говорячи про способи 

отримання адвокатом інформації про зміст 
іноземного права, у науковій доктрині неба-
гато уваги приділено такому новому інститу-
ту судового процесу як експертиза з питань 
права, яка також може бути дієвим спосо-
бом отримання адвокатом інформації про 
зміст іноземного права.

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

Визначення властивостей висновку екс-
перта з питань права як джерела отримання 
адвокатом інформації про зміст норм інозем-
ного права під час представництва клієнта 
в цивільному процесі, надання пропозицій 
щодо удосконалення правового регулюван-
ня інституту експертизи з питань права в 
цивільному процесі.

Виклад основного матеріалу
Чинне цивільне процесуальне законо-

давство не зобов’язує сторони та їх пред-
ставників (адвокатів) надавати документи 
та інформацію щодо змісту норм іноземного 
права, залишаючи з’ясування цієї інформа-
ції прерогативою суду, оскільки відповідно 
до давньоримського принципу права «jura 
novit curia» (суд знає закони) саме суд оби-
рає, які норми права слід застосовувати для 
вирішення конкретного спору. Мабуть, без-
заперечним буде твердження, що саме суд 
як центральний суб’єкт цивільного процесу 
повинен знати правові норми та те, як їх за-
стосовувати. Однак, у цьому контексті по-
стає запитання: Чи повинен суд знати зміст 
законодавства іншої держави? Це питання, 
напевно, є риторичним з огляду на те, що 
правові відносини є настільки різноманітни-
ми, що неможливо передбачити всі можливі 
правові ситуації, як і неможливо вивчити за-
конодавство всіх інших країн. 
У зв’язку з цим, у справах, які потребу-

ють дослідження та встановлення змісту 
норм іноземного права, доречною б була 
допомога кожної зі сторін суду в отриман-
ні інформації про іноземне законодавство, 
оскільки саме сторони, маючи матеріаль-
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но-правову та процесуальну зацікавленість, 
повинні прагнути як повного та всебічного 
встановлення обставин справи, так і пра-
вильного застосування правових норм до їх 
юридичного спору.
Закон України «Про міжнародне при-

ватне право» у ч.3 ст.8 надає учасникам 
справи право подавати документи, що 
підтверджують зміст норм права іноземної 
держави, та сприяти суду в з’ясуванні тако-
го змісту [3].
Філіп’єв А. О. з приводу цього зазначає, 

що активна позиція сторін (а отже і адвока-
тів) у з’ясуванні дійсного змісту норм права 
іноземної держави є не просто бажаною, а 
й необхідною [1]. С.Коні зазначає, що про-
активна поведінка – це пошук варіантів для 
поліпшення поточної ситуації та ефективні-
ших способів вирішення таких ситуацій на 
майбутнє [4]. Таким чином, саме активна 
позиція може сприяти якнайкращому та як-
найшвидшому вирішенню спірної ситуації. 
З нашої точки зору, неможливо не пого-

дитись з твердженням Філіп’єва А.О. з огляду 
на те, що проактивна позиція адвоката спри-
яє більш ефективному наданню правової до-
помоги, а отже, надає стороні більше шансів 
отримати позитивне рішення на її користь.
Антонюк С., Заяць О., Скриньковський Р. 

зазначають про те, що залучення експертних 
висновків є одним зі способів отримання ін-
формації про зміст іноземного права, осно-
вними перевагами якого є високий рівень 
достовірності, комплексність та системність 
[2].
Експертні висновки правових фахів-

ців є доволі розповсюдженим способом 
з’ясування норм іноземного законодавства 
в правозастосовній практиці інших кра-
їн. Так, наприклад, у Німеччині суд у разі 
необхідності отримання інформації про 
зміст іноземного права може звернутися до 
професорів – спеціалістів з міжнародного 
приватного права та порівняльного право-
знавства, які працюють у спеціалізованих 
інститутах, а у випадку якщо експерт-уче-
ний не в змозі встановити зміст іноземного 
права, то суд Німеччини зобов’язаний при-
значити іноземного експерта [5].
У 2017 році і український законодавець 

вирішив передбачити можливість застосу-

вання в цивільному процесі висновку екс-
перта з питань права, а в 2018 році відповід-
ні зміни набрали чинності.
На сьогодні час положення ч.1 ст.114 

ЦПК України дозволяють учасникам спра-
ви подавати до суду висновок експерта у 
галузі права щодо змісту норм іноземного 
права згідно з їх офіційним або загально-
прийнятим тлумаченням, практикою засто-
сування і доктриною у відповідній іноземній 
державі [6].
Однак, нормативне регулювання цього 

інституту здійснено не на найвищому рівні, 
про що вже неодноразово наголошувалося 
науковцями.
Так, Бутирська І. наголошує на тому, 

що законодавцем закладено суперечність у 
завданнях та правовому статусі експерта з 
питань права, який окреслений нечітко і є 
«недоврегульованим» [7]. Штефан А. також 
дійшла схожих висновків та зазначила, що 
ЦПК потребує вдосконалення в частині 
правового регулювання висновків експертів 
з питань права в цивільному процесі [8].
На нашу думку, основні проблеми, які 

виникають під час використання висновку 
експерта з питань права в процесі правозас-
тосування в контексті отримання інформації 
про зміст норм іноземного права, можна ви-
ділити в три основні групи, які будуть ви-
світлені ниже:

1. Неврегульованість порядку отриман-
ня висновку експерта з питань права.
Положення ст. 114 ЦПК України перед-

бачають, що висновок з питань права може 
бути поданий учасниками справи. Водно-
час, законодавство не містить будь-якого по-
рядку отримання самим учасником справи 
(його адвокатом) такого висновку.
Для порівняння можна проаналізува-

ти порядок призначення та проведення 
звичайної експертизи. Так, Закон України 
«Про судову експертизу» у ст. 71 визначає де-
кілька підстав для проведення судової екс-
пертизи, а саме наявність відповідного судо-
вого рішення, рішення органу досудового 
розслідування або договору з експертом чи 
експертною установою [9].
Таким чином, у разі необхідності про-

ведення дослідження, яке потребує спеці-
альних знань, адвокат в інтересах клієнта 
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або від власного імені може укласти договір 
з експертом чи експертною установою для 
проведення експертизи.
Отже, при проведенні звичайної експер-

тизи, адвокату необхідно укласти договір з 
відповідним експертом, який має необхідну 
освіту, кваліфікацію та сертифікат експерта. 
Експерт також попереджається про кримі-
нальну відповідальність.
Коротка Н. О. зазначає про те, що Закон 

України «Про судову експертизу» не містить 
конкретизації вимог до особи експерта з пи-
тань права, які не визначає її жодний інший 
нормативно-правовий акт [10].
Вважаємо за доцільне не лише підтри-

мати, а й доповнити думку Короткої Н.О. з 
приводу того, що Закон України «Про судо-
ву експертизу» не лише не визначає вимог 
до особи експерта з питань права, а взагалі 
не поширюється на правовідносини з при-
воду призначення та проведення так званої 
«правової експертизи». Наведене зумовлює 
ситуацію правового вакууму, за якої залиша-
ються невирішеними питання порядку про-
ведення експертизи з питань права та пере-
ліку установ, якими може проводитися така 
експертиза та на підставі яких документів.
Неможливим є також отримання висно-

вку експерта з питань права шляхом на-
правлення адвокатського запиту, оскільки 
Закон України «Про адвокатуру та адвокат-
ську діяльність» забороняє використовувати 
адвокатський запит для надання консульта-
цій і роз’яснень положень законодавства.
У зв’язку з цим, залишається незрозумі-

лим, яким чином адвокат має залучити екс-
перта з питань права та на якій підставі екс-
перт повинен зробити висновок.

2. Відсутність чітких критеріїв, яким 
повинен відповідати експерт з питань права.
У ст. 73 ЦПК України міститься поло-

ження про те, що експертом з питань права 
може бути особа, яка має науковий ступінь 
та є визнаним фахівцем у галузі права.
Щодо критерію наявності наукового сту-

пеня, то в цілому, в науковій спільноті скла-
лася єдина думка щодо документів, які мо-
жуть його підтвердити. Озерський І. вказує 
на те, що наявність наукового ступеня пови-
нна підтверджуватися відповідним дипло-
мом кандидата наук, доктора філософії або 

доктора наук [11]. Майже аналогічної думки 
притримується і Старченко О., зазнаючи, 
що саме диплом про присвоєння наукового 
ступеня підтверджує те, що особа в установ-
леному законом порядку захистила наукову 
роботу у формі публічного захисту [12].
Ми цілком погоджуємося з такими думка-

ми науковців, оскільки вони узгоджуються з 
приписами Закону України «Про вищу осві-
ту», оскільки саме третій рівень вищої освіти 
(освітньо-науковий) передбачає наявність в 
особи відповідних знань та умінь, достатніх 
для вирішення комплексним проблем у га-
лузі професійної діяльності та проведення 
власних наукових досліджень, результати 
яких можуть мати наукову цінність, а також 
бути корисними як для правової теорії, так і 
для правозастосування.
На жаль, критерій «визнаності як фахів-

ця» не є таким же зрозумілим, як критерій 
«наявності наукового ступеня» і викликає 
дискусії в наукових колах.
Так, наприклад, Круковес В. зазначає: 

«Правова конструкція «визнаний фахівець 
у галузі права» є дискусійною, оскільки має 
оціночний характер, а тому на практиці ви-
никнуть проблеми із пошуком таких «виз-
наних фахівців» у галузі права» [13]. Стар-
ченко О. вказує на те, що закнодавцем не 
передбачено чітких критеріїв встановлення 
рівня визнання експерта в галузі права [12]. 
Схожу думку також висловлюють також 
Кармаза О. та Кушерець Д. [14].
Про дискусійність категорії «визнаний 

фахівець» свідчить і судова практика.
Так, наприклад, Жовтневий район-

ний суд м. Дніпропетровська в рішенні від 
01.04.2021р. в справі № 201/11390/17 зазна-
чає: «Поняття «визнаний» є оціночним, а 
все що є оціночним на практиці призводить, 
як правило, до різночитання та плутанини» 
[15].
Окружний адміністративний суд м. 

Києва в рішенні від 15.03.2019р. в справі 
№826/14930/18 зазначив: «Що стосується 
питання «визнаності» ОСОБА_4 як фахівця 
у сфері правоохоронної діяльності, то зако-
нодавством не визначено критерії, наявність 
яких зумовлює віднесення особи до визна-
них фахівців у цій сфері. За таких обставин 
суд приходить до висновку про те, що такі 



165

Ùåãëàêîâ ².Å. - Âèñíîâîê åêñïåðòà ç ïèòàíü ïðàâà ÿê äæåðåëî îòðèìàííÿ àäâîêàòîì...

критерії не можуть бути абсолютними і за-
лежать від багатьох чинників, у тому числі й 
від визнання тим чи іншим колом осіб» [16].
Таким чином, питання, кого саме слід 

вважати «визнаним фахівцем у галузі права» 
залишається без відповіді, що, у свою чергу, 
призводить до правової невизначеності. Ад-
вокату для того, аби отримати висновок екс-
перта з питань права, який стосується змісту 
норм іноземного права, необхідно визначи-
ти особу, яка буде зможе скласти такий ви-
сновок та відповідає необхідним законо-
давчим критеріям. Водночас, за відсутності 
єдиного підходу до розуміння критерію 
«визнаності» адвокат опиняється в ситуації, 
за якої він не має жодних гарантій, що за-
лучений ним висновок експерта дійсно буде 
прийнятий судом як висновок визнаного 
правового фахівця.
Більше того, вищенаведена правова 

проблема призведе до того, що факт «визна-
ності» чи «невизнаності» фахівця фактично 
перейде до предмету доказування в справі, 
і адвокат, який долучає до матеріалів висно-
вок експерта з питань права повинен буде 
доводити (без будь-яких об’єктивних крите-
ріїв такого доведення) «визнаність» фахівця, 
що склав такий висновок.
Така ситуація лише буде ускладнювати 

процес з’ясування норм іноземного права і 
суперечить меті, задля якої було впровадже-
но інститут правової експертизи.

3. Неврегульованість значення висновку 
експерта з питань права в цивільному про-
цесі.
Наразі чинний ЦПК України встанов-

лює, що висновок експерта не є доказом, 
має допоміжне значення, а для суду не має 
обов’язкового характеру.
Фактично, такі положення ЦПК Украї-

ни створюють ситуацію правової невизначе-
ності, за якої суд наділений занадто широ-
кою дискрецією через відсутність будь-яких 
об’єктивних критеріїв для взяття до уваги 
чи відхилення висновку експерта в галузі 
права.
Це підтверджується і судовою практи-

кою. Так, наприклад, Сєвєродонецький 
міський суд Луганської області в рішенні від 
25.07.2018р. в справі №428/5142/18 майже 
не навів ніяких обґрунтувань того, чому на-

уково-правовий висновок не може бути взя-
тий судом до уваги як висновок експерта в 
галузі права [17].
У Постанові від 30.10.2018р. у справі-

№ 826/6667/16 Верховний Суд зазначив, що 
врахування висновку експерта з питань пра-
ва є правом, а не обов’язком суду [18].
Окрім того, законодавча конструкція 

щодо можливості врахування висновку екс-
перта з питань права фактично сформульо-
вана таким чином, що суду значно простіше 
відмовити у залученні експерта з питань 
права, аніж обґрунтовувати необхідність 
врахування його висновку. Із ч.2 ст.115 
ЦПК України випливає, що суд (у випадку 
якщо він посилається на висновок експерта 
з питань права) повинен його проаналізу-
вати та зробити власні висновки. Водночас, 
для того, аби залишити висновок експерта 
з питань права поза увагою суду, достатньо 
лише послатися на те, що його врахування є 
правом суду, а не його обов’язком.
Таким чином, на сьогодні ЦПК України 

не містить жодних критеріїв, які б визнача-
ли, за яких умов висновок експерта з питань 
права, що відповідає вимогам закону, може 
братися судом до уваги, а за яких – ні.

 Цією ситуацією правової невизначе-
ності нівелюється сам інститут експертизи 
в галузі права, яка могла і повинна була 
бути ефективним способом з’ясування зміс-
ту норм іноземного права не лише учас-
никами справи, а й судом. Правові норми, 
які стосуються висновку експерта з питань 
права сконструйовані таким чином, що пе-
ред судом замість дослідження та з’ясування 
змісту іноземного права, окремим питанням 
буде поставати допустимість чи недопусти-
мість висновку (який навіть не є доказом у 
справі).
У зв’язку з вищенаведеним, ми пропону-

ємо наступне вирішення правових проблем, 
пов’язаних з використанням висновку екс-
перта з питань права в судовому процесі.
По-перше, законодавцю слід передба-

чити чітку процедуру отримання висновку 
експерта з питань права. У цьому контексті 
пропонується доповнити ч. 3 ст. 114 ЦПК 
України положеннями наступного змісту: 
«Висновок експерта з питань права може 
бути отриманий на замовлення учасника 
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справи в науково-дослідних інститутах, уні-
верситетах, інших науково-дослідних уста-
новах будь-якої форми власності. На висно-
вок експерта з питань права поширюються 
вимоги, встановлені частинами 6-8 статті 
102 ЦПК України».
По-друге, вкрай доцільним вбачається 

впровадження об’єктивних критеріїв до 
експерта з питань права.
На нашу думку, у ЦПК України варто пе-

редбачити, що експерт з питань права може 
мати не будь-який науковий ступінь, а саме 
ступінь за відповідною правовою спеціаліза-
цією (міжнародне приватне право, цивільне 
право тощо). Це зумовлюється тим, що осо-
ба, яка готує правовий висновок, повинна 
бути спеціалістом у відповідній галузі права, 
розуміти механізм правового регулювання 
та застосування відповідних норм, адже не 
може, наприклад, спеціаліст у кримінально-
му праві надавати висновок щодо того, як 
застосується торговельне право іншої краї-
ни.
Більше того, доопрацювання потребує 

і критерій «визнаності» фахівця в галузі 
права. У цьому контексті ми погоджуємося 
з думкою Шумило М., який зазначає, що в 
науковому світі експертом-науковцем може 
виступати тільки практикуючий, активний 
науковець, який щоденно кропіткою пра-
цею привносить у світ нові знання. Шумило М. 
також зазначає, що одним з критерієм визна-
ності експерта з питань права може висту-
пати індекс Гірша, який вказує на частоту 
цитувань та посилань на відповідного на-
уковця. Наразі індекс Гірша – це єдиний 
об’єктивний критерій, який може свідчити 
про визнаність експерта з питань права [19].
Схожу позицію висловив і Щербаков-

ський М., який наголошує на тому, більш 
точним показником визначеності терміна 
«визнаний фахівець» є індекс цитування нау-
кових робіт останнього, наприклад, h-index, 
Index Copernicus Value та інші індекси [20].
Доповнюючи та продовжуючи думку 

цих науковців, зауважимо, що для підтвер-
дженням «визнаності» експерта з питань 
права можна також брати до уваги наявність 
у нього звання члена-кореспондента чи ака-
деміка відповідної академії наук, наявність 
звання «заслуженого професора», «заслуже-

ного юриста» тощо, державних та інших на-
город і відзнак.
По-третє, ми пропонуємо обмеження 

судової дискреції в питанні невзяття судом 
до уваги висновку експерта з питань права. 
У цьому контексті доречним би було також 
запровадження обов’язковості наведення 
суддею мотивів неприйняття висновку екс-
перта з питань права. 
Ми пропонуємо доповнити ч.1 ст.115 

ЦПК України реченням наступного змісту: 
«Суд може не брати до уваги висновок екс-
перта у галузі права тільки у випадку невід-
повідності експерта у галузі права, критері-
ям, встановленим частиною 1 статті 73 ЦПК 
України, неправильності висновку або його 
суперечливості дійсному змісту норм інозем-
ного права».
Лише за умови впровадження вищеза-

значених додаткових вимог та критеріїв як 
до самого експерта з питань права, так і до 
його висновку, висновок експерта з питань 
права може стати ефективним способом 
отримання адвокатом інформації про зміст 
норм іноземного права.

Висновки та перспективи подальших 
досліджень у даному напрямку

Висновок експерта з питань права є тим 
інструментом, який дозволяє як адвокату, 
так і суду з’ясовувати та досліджувати зміст 
норм іноземного права. На жаль, цей право-
вий інститут має низку прогалин і неточнос-
тей у його правовому регулюванні, які стосу-
ються порядку отримання висновку експер-
та з питань права, критеріїв, що ставляться 
до самого експерта, та критеріїв оцінки ви-
сновку експерта з питань права судом. 
Ці недоліки можуть бути усунуті шляхом 

впровадження більш чітких та конкретних 
вимог та критеріїв як до самого експерту з 
питань права, так і до суду, який повинен 
буде наводити чіткі мотиви відхилення ви-
сновку правової експертизи.
У такому випадку висновок експерта з 

питань права зможе стати ефективним спо-
собом отримання адвокатом інформації про 
зміст норм іноземного права під час пред-
ставництва інтересів клієнта в цивільному 
процесі, і буде сприяти більш правильному, 
всебічному і повному вирішенню справи, 



167

Ùåãëàêîâ ².Å. - Âèñíîâîê åêñïåðòà ç ïèòàíü ïðàâà ÿê äæåðåëî îòðèìàííÿ àäâîêàòîì...

яка потребує застосування права інших кра-
їн.
У перспективі також планується більш 

детально вивчити досвід зарубіжних країн 
щодо використання в їх судових системах 
правових висновків для з’ясування змісту 
іноземного права та на основі цього зробити 
відповідні пропозиції для України.
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REPORT OF THE EXPERT ON 
LAW AS A SOURCE OF OBTAINING 

INFORMATION ABOUT THE CONTENT 
OF FOREIGN LAW BY AN ATTORNEY 
A report of the expert on law as one of the ways 

in which attorney receives information about the 
content of foreign law was analysed in the article. It 
was noted that although the participants in the case 
are not obliged to prove to the court the content of 
foreign law, the active position of the lawyer in this 
case contributes to the better protection of the rights 
and interests of his client and provides a better chance 
to get a positive decision.

The report of the expert on law is a novelty of civil 
procedural law, which, among other things, serves as 
a source of information on the content of foreign law. 
The article determined that the use of reports of the 

experts on law was widely used in German litigation 
and allowed the court to learn about foreign law.

The authors note that the legal regulation of the 
institution of “legal expertise” has a number of short-
comings. The opinions of scientists and judicial prac-
tice, showing that there are now such problems as the 
unresolved procedure for obtaining the report of an 
expert on law, the lack of clear criteria for an expert 
on law, the contradiction of the criteria that are put 
forward to the expert, the unresolved signifi cance of 
the report of an expert on law in civil proceedings was 
analysed in article.

The authors propose amendments to the current 
legislation, which will determine that the report of 
an expert on law can be obtained by order of the 
participant of the case at research institutes, uni-
versities, other research institutions of any form of 
ownership. It is also proposed to use objective cri-
teria (such as an index of citations, the presence of 
scientifi c titles, insignia and awards) to determine 
the “recognition” of an expert on law. Defi ning in 
the legislation a list of cases (incorrect conclusion, 
contradiction of conclusion and non-compliance of 
the expert with the criteria) in which the court has 
the right to disregard the report of the expert on law 
was proposed in article.

It was noted that the report of an expert on 
law can be an effective tool for clarifying informa-
tion about foreign law only after relevant legislative 
changes.

Keywords: expertise, expert on law, foreign law, 
lawyer.
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CHALLENGE OF THE EUROPEAN UNION

Скорочення регіональної нерівності є про-
блемою урядів більшості країн. Велика регіо-
нальна нерівність створює серйозні економічні 
загрози та політичну нестабільність для краї-
ни, а в деяких випадках може навіть призвести 
до насильницьких протестів у найбідніших регі-
онах або навіть до відділення багатих регіонів, 
сподіваючись запобігти перерозподілу їх доходів. 
Часто випадки економічної нерівності при-
зводять до етнічних, расових, культурних та 
релігійних відмінностей. Оскільки більшість 
великих країн стикаються з такими відмін-
ностями, для урядів, які керують цими краї-
нами, важливо зменшити та мінімізувати ці 
відмінності. Сьогодні місія ЄС полягає у за-
безпеченні благополуччя, свободи, спілкування 
та простоти подорожей та торгівлі для своїх 
громадян. ЄС може підтримувати цю місію за 
допомогою різних договорів, які підтримують 
його функціонування, співпрацю його держав-
членів та унікальну структуру його уряду.
Ключові слова: Європейський Союз, криза, 

колапс, Covid-19, економічні проблеми, регіо-
нальні нерівності.
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cornerstone of European stability and prosperity. 
For many decades, however, many EU countries 
have faced signifi cant economic diffi culties, and 
since 2017, economic pressures and social change 
have contributed to the rise of populist and anti-
regime political parties. Such trends have compli-
cated the EU’s ability to meet numerous internal 
and external challenges. Among the most salient 
challenges can be Britain’s pending from the EU, 
concerns about democracy and the rule of law in 
Poland, Hungary and other EU member’s immi-
gration and concerns about social cohesion, and 
the growing threat of terrorism, Reviving Russia. 
The United States is a supporter of the European 
Union and sees it as vital to European peace and 
security and as a way to strengthen. the United 
States’ strong allies and trading partners, believe 
the evolution of the European Union in the com-
ing years may have strategic and economic conse-
quences for the United States.[1]

One of the EU’s main problems in the next ten 
years will be the sharp decline in the number of 
workers in the market, which will lead to a signifi -
cant slowdown in economic growth in the EU. The 
aging of Europe, which is putting pressure on pen-
sion, health and social care systems, is reducing its 
own population. Shock in the social and economic 
aspects of the EU economy. Another problem is 
Europe’s inability to establish external and inter-
nal security: the Russia-Georgia confl ict in 2008, 
the occupation of Crimea in 2014, the Syrian crisis 
that led to the infl ux of Syrian refugees into the 
EU in 2011, and internal security in the EU. We 
have seen more in France and Germany, and in 
the EU capitals we have seen an increase in crime, 

Introduction
The European Union is a unique partnership 

in which member states combine their sovereignty 
in specifi c policy areas and harmonized legislation 
on a wide range of economic and political issues. 
The European Union is the last step in the process 
of European integration, which was started by six 
Western European countries after World War II 
to promote peace, security and economic develop-
ment. The European Union is largely seen as the 
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including robbery, which is a sign of a very weak 
system or a lack of defense mechanisms.[2]

Biodiversity is steadily declining, largely as a 
result of human pressures the door. The reason 
for the importance of this issue is biodiversity un-
derlying the functioning of ecosystems, which is 
directly and indirectly necessary for human life 
and includes food, fuel and medicine, pollination 
of crops, climate regulation through carbon stor-
age and local rainfall control, water treatment And 
the weather is reducing the impact of natural di-
sasters and soil formation on a global scale, and 
the reason for the loss of biodiversity can be due to 
natural or human factors. Evidence suggests that 
climate change will pose the greatest threat in the 
future. the United Nations Convention on Biolog-
ical Diversity (CBD) and of which the European 
Union is a member. In 2010, the CBD Parties ad-
opted a ten-year global biodiversity strategic plan 
to combat biodiversity loss, including the Aichi 
Biodiversity Goals, most of which are likely to be 
ignored.At EU level, nature conservation policy is 
based on two main rules, the Birds Directive and 
the Habitats Directive, which form the basis of the 
Natura 2000 network of protected areas. Other 
relevant EU laws include the Water Framework 
Guidelines (for inland waters) and the Maritime 
Strategy Framework Guidelines (for marine wa-
ters). As well as the Common Agricultural Policy 
and the Common Fisheries Policy.In 2011, the Eu-
ropean Union adopted a biodiversity strategy un-
til 2020 that refl ects the commitments made in the 
CBD. This is a key goal (“to stop biodiversity loss 
and degradation of ecosystem services in the EU 
by 2020, and to restore them as much as possible, 
while increasing the EU’s contribution to prevent-
ing global biodiversity loss”). But the EU is not on 
track to achieve its main goal of 2020. [3,p2,3,4]

Children, the Treaty on European Union 
(TEU) focuses on the protection of the rights of 
the child, as stated in Article 24 of the Charter of 
Fundamental Rights of the European Union. EU 
policies focus on all children, anticipate change, 
provide equal opportunities and reduce adverse 
life events, reduce migration and brain drain, 
trade, crisis management and the environment, 
and some new collections are directly related to 
children’s lives. Europe calls for a comprehensive 
child rights strategy, including measures to pro-
tect vulnerable children, protect their rights on-
line, promote child-friendly justice, and prevent 

and combat violence. Health, housing, nutrition, 
childhood education and care, quality education 
permits, digital education, health and food safe-
ty, healthy lifestyle education, including mental 
health of children and adolescents.[3,p 4,5]

The beginning of the 5G era, the role that 5G 
plays in the digital transformation of our society 
and economy, and it is very important that the 
European Union does not miss the opportunity 
to lead the 5G global competition and is expected 
to activate a new set of innovative services such 
as Transform production, energy, car produc-
tion and health, which is why in many parts of 
the world 5G is becoming a national priority for 
the wider digital transformation of the economy. 
In this transformation, huge volumes of data are 
transferred much faster, a large number of devices 
are connected securely, and a very large amount 
of data is processed with the least delay. The fi rst 
5G-enabled human brain surgery was performed 
in China, with doctors and patients more than 
2,400 kilometers apart. Europe plans to speed up 
5G deployment, especially by updating EU rules 
to raise capital 5G Settings, with 5G support. The 
EU 5G Action Plan also sets out key objectives for 
member states, including a common EU calendar 
for the launch of 5G business and ensuring that all 
urban areas And the major land transport routes 
will have 5G coverage without interruption until 
2025. It also supports R&D and partnerships, and 
has a high level of cybersecurity for 5G networks 
across the EU, making 5G more energy effi cient. 
In the 5G era, we will see a revolution that will 
change the world.[3,p 6,7]

EU Asylum Policy Correlation crisis, mainly 
due to the lack of reform in the Common Asylum 
System (CEAS). Member States responsible for re-
viewing asylum applications as the fi rst point of 
entry as well as an automatic and binding mech-
anism for the fair distribution of asylum seekers 
across all EU member states and restricting access 
to EU funding for non-partner countries In the 
European Union. But instead of building effective 
solidarity with front-line countries and a fair divi-
sion of responsibilities, EU countries continued to 
maintain external border security and focused on 
working with third countries (especially Libya) to 
curb migration fl ows, which has been widely criti-
cized by academics and It stimulated civil society 
organizations, and regional pedestrian platforms 
in third countries were considered as a way to 
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solve the implementation problem, but no agree-
ment was reached due to a lack of political and 
legal feasibility. Common asylum for all EU mem-
ber states In order for any allocation system to be 
sustainable, member states must always be able to 
rely on the solidarity of other member states to 
counteract the negative effects of unbalanced dis-
tribution.[3,p 13,14]

Climate action;Ambitious climate targets for 
2030 and the urgent need for signifi cant invest-
ment and the role that public funding can and 
should play. Global warming scenarios require a 
signifi cant increase in investment to fi nance trans-
fers in energy, land, urban infrastructure, and in-
dustrial systems. Aligning the world with the goals 
of the Paris Agreement requires additional invest-
ments worth $ 15 trillion by 2050, changes in the 
composition of investment and initial investment, 
and achieving the current climate and energy 
goals for 2030 requires at least 260 billion euros 
of additional investment Every year. the vast ma-
jority of EU citizens (84%) agree that more public 
funding should be provided for the transition to 
clean energy, even if it means reducing fossil fuel 
subsidies. Environmental protection is considered 
to be one of the EU ‘s top priorities. It fi nances 
many climate-related policy areas, including agri-
culture, cohesion, energy, innovation, and trans-
portation And reinforce relevant considerations 
in all of its core fi nancial instruments. To this end, 
EU institutions set a political goal of allocating at 
least 20% of total MFF resources to climate reduc-
tion and adaptation measures, but despite uneven 
progress in various policy areas, the mainstream 
climate focus is on climate and budget communi-
cationThe EU has increased. [3,p17,18]

The Arctic climate crisis is heating up twice as 
fast as elsewhere due to pollution and greenhouse 
gas emissions, mainly in other parts of the world, 
with far-reaching environmental, economic, de-
mographic and security consequences, and sig-
nifi cant domino effects for the entire world. The 
rise in temperature not only refl ects the climate 
emergency, but also reveals a number of other 
underlying developments and stresses that are 
closely related to and affect the rest of the world. 
The interrelationships between geopolitics and 
the climate crisis indicate the need for sustainable 
development in all aspects of Arctic governance. 
Increased competition for natural resources - 
minerals as well as oil and gas reserves - and new 

navigation routes (especially the North Sea route, 
which shortens shipping routes between Europe 
and Northeast Asia by up to 40% compared to 
existing routes)Has attracted. the crisis of mul-
tilateralism and climate denial in the Trump ad-
ministration has had the side effect of highlighting 
the EU’s importance in upholding stability, mul-
tilateralism, peace, and the principles of interna-
tional law. EU policy in the Arctic has developed 
signifi cantly in recent years. The three countries 
are members of the European Union (Denmark, 
Finland and Sweden) and two members of the Eu-
ropean Economic Area (Iceland and Norway) are 
the Arctic countries. About 500,000 EU citizens 
live in the Arctic. Denmark, Finland and Sweden 
are members of the AC Arctic Council, with seven 
EU member states (Germany, Spain, France, the 
Netherlands, Poland, Italy and the UK) oversee-
ing the AC. The current EU policy on the Arctic - 
adopted in 2016 - focuses on science and research, 
with the aim of advancing international coopera-
tion in response to climate change and contrib-
uting to sustainable development. These efforts 
were also refl ected in the EU’s decision to join an 
international agreement to curb illegal fi shing in 
the Arctic Ocean, the fi rst of its kind to cover the 
Arctic high seas. The EU’s global strategy was to 
help the EU establish a regular and cooperative 
region in the Arctic. Despite the increasing global 
focus on Arctic developments, there is an urgent 
need to address the key priorities of current EU 
policy in the North Pole, and the Finnish presi-
dency’s efforts to intensify the EU focus on the 
North Pole, and ultimately update EU policy on 
the North Pole . [3,p 20,21]

Energy Transfer The European Union plans 
to reduce greenhouse gas emissions by at least 
50% by 2030 and achieve climate neutrality by 
2050. This requires a shift from fossil fuels to re-
newable energy sources. In particular, it means 
the gradual elimination of coal, which affects jobs 
and economies in the region. This collective goal 
of the European Union is an important step in cli-
mate change, curbing global warming, ensuring 
clean air and reducing health risks to the popu-
lation. The European Green Agreement will be 
formed through a series of new legal proposals, 
including one on a fair transfer mechanism. This 
collective effort is likely to bring Europe closer to 
achieving its long-term climate goals, while at the 
same time sending a political message of climate 
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justice and solidarity with regions and workers 
most affected by energy transfers. Other EU pro-
grams will be approved by providing potential 
funding from the social budget for retraining skills 
and job search support, energy investment and 
climate adaptation opportunities, and research 
into new clean technologies.[3,p8,9] In the post-
COVID context, the Biodiversity Strategy aims 
to build our societies’ resilience to future threats 
such as the impacts of climate change, wildfi res, 
food insecurity or disease outbreaks, including by 
protecting wildlife and combating illegal wildlife 
trade and plants. The Biodiversity Strategy, as an 
important part of the European Green Deal, will 
also support a green recovery from the pandemic.
[4,р2]

EU Long-Term Budget (EU Budget Reform)
European citizens need a healthy planet and a 
new digital world in the light of the European 
Green Treaty and the Sustainable Europe Invest-
ment Plan, investing in advanced research and 
innovation, supporting long-term budget ideas 
previously proposed by the European Parliament, 
such as the transition mechanism A fair and Eu-
ropean child guarantee is an action to strengthen 
the youth guarantee, and the fi nancing of new 
instruments should be included in the next MFF 
agreement, and any proposal submitted after the 
approval of MFF 2021-2027 should be funded 
from the new credits. To prevent possible harm to 
EU citizens, Parliament and the Commission call 
on member states to speed up this process. The 
importance of timely agreement on a strong long-
term fi nancial plan for the EU goes beyond the 
European institutions. It is also important to know 
that any delay in approving the budget will have a 
major impact on the reputation of the EU at home 
and abroad, and ultimately on the people. This 
sends a negative signal about the unity of member 
states and their ability to meet commitments, and 
increases uncertainty for EU budget stakehold-
ers.[3, p 15,16] Leading the global action in the 
circular economy The European Commission has 
adopted a new circular economy action plan that 
includes the following measures: normalize sus-
tainable products in the EU, empower consumers 
and government buyers; Focus on areas that use 
the most resources and have a high potential for 
reuse, such as electronics and ICT. Batteries and 
vehicles; Closed; Plastic; Textile products; Con-
struction and building; Food; Water and nutri-

ents; Less waste production; Make reuse available 
to people, regions and cities.[4,p 3]

Since the outbreak of COVID-19, the EU 
has been working with its member states to pro-
tect the health and well-being of EU citizens and 
save lives. The EU response to COVID-19 focuses 
on four priorities: limiting the spread of the vi-
rus, ensuring the supply of medical equipment, 
promoting research on treatments and vaccines, 
supporting jobs, jobs and the economy. Europe’s 
response to the epidemic has been laudable, and 
more needs to be done to prevent economic ills 
and ensure a strong recovery. In Europe, policies 
aimed at preventing the unnecessary destruction 
of businesses and jobs and maintaining the struc-
ture of the economy in the face of a temporary 
exogenous shock. And the policy response so far 
– at both the national and European levels – has 
been incredibly successful. Monetary and fi scal 
regulatory policies helped prevent the conquest 
of fi nancial markets by an epidemic. As corporate 
lending grows, household disposable income does 
not decline despite declining GDP, the job reten-
tion plan (reduced working hours without lay-
offs), “above-the-line” measures such as tax cuts, 
and “below-line” measures such as protection 
From stocks, loans and loan guarantees.[5]

Conclusion
The EU is made up of a set of binding trea-

ties, and has the characteristics of a transnational 
institution (in certain areas it shares sovereignty 
and the EU institutions have executive power), 
as well as an intergovernmental organization ( In 
other areas, cooperation has been intensifi ed by 
them, a political and economic partnership that 
is a unique form of cooperation between 27inde-
pendent countries, the members of the European 
Union being a customs union, a single market 
(where goods, people Free trade), a common 
trade policy, a common agricultural policy and a 
common currency (the euro) used by 19 member 
states (Eurozone) .Twenty-two members of the 
European Union (Iceland, Liechtenstein, Norway 
and Switzerland also participates in the Schengen 
area, allowing people to travel without passport 
control, and the EU has taken steps to establish a 
common foreign and security policy Common do-
mestic security measures and continue to expand, 
especially for the Western Balkans. The vote to 
prevent a fall must continue. Britain’s withdrawal 
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from the EU was an unprecedented step in the 
history of the EU and will have important con-
sequences for both Britain and the EU. Other 
key EU issues include persistent concerns about 
Greece and the stability of the eurozone, manag-
ing current immigration pressures. Dealing with 
Russia is reviving and fi ghting the growing threat 
of terrorism. Problems facing the EU include the 
Greek debt crisis, the confl ict in Ukraine, the EU’s 
policy towards Russia, the refugee crisis, and the 
potential threats posed by European militants in 
Syria and Iraq.[6]

Crises have brought progress throughout the 
history of European construction, and the last 
decade has not been without opportunities. But 
the European Union has survived more than one 
big leap forward, despite many crises that seem 
to pose existential dangers. The eurozone crisis 
threatened its survival, but ultimately led to co-
ordination and There was more oversight - albeit 
without reform of fi nancial laws or progress in 
the trade union. The 2015 refugee crisis led to a 
reduction in the number of migrants without the 
destruction of the Schengen area, but the com-
mon asylum policy still seems to have a long way 
to go. The British withdrawal showed that the 
union could disintegrate, but the terrible domino 
effect did not materialize, and the trade agree-
ment with Britain was in line with Brussels’ pri-
orities and procedures. Coming out of the health, 
socio-economic and political crisis of the Corona 
virus will bring progress in green and digital Eu-
rope, with the next generation of EU funds being 
ambitious both in size and scope.[7]

Cohesion Policy targets all regions and cit-
ies in the European Union in order to support 
job creation, business competitiveness, economic 
growth, sustainable development, and improve 
citizens’ quality of life. In order to reach these 
goals and address the diverse development needs 
in all EU regions, € 392 billion – almost a third 
of the total EU budget has been set aside for Co-
hesion Policy for 2021-2027. Cohesion policy has 
a strong impact in many fi elds. Its investments 
help to deliver many EU policy objectives and 
complements EU policies such as those dealing 
with education, employment, energy, the envi-
ronment, the single market, research and inno-
vation.Focusing on EU cohesion policy budgets 
has shown that regions with weak institutions face 
more diffi culties in effectively attracting develop-

ment funds and regional cohesion and maximiz-
ing use, and the quality of governance at all levels 
of government affects how cohesion investment is 
transformed into further growth. Quality institu-
tions can have a positive effect on the return on 
investment in cohesion policy, regional competi-
tion and economic growth, while weak institutions 
will have an adverse effect.Government invest-
ment, therefore, requires adequate capacity at all 
levels of government to manage the EU budget 
and design strong investment strategies.For this 
purpose, the planning period 2021-2027 identi-
fi es specifi c strengths and weaknesses that should 
be addressed through a participatory process, 
involving all actors, and prepares a roadmap to 
address weaknesses with milestones, goals, and 
deadlines.[8]

The full implementation of the European 
Green Agreement and the widespread support 
for the Justice Transfer Fund and the relevant 
EU budget programs under the new planning 
cycle will signifi cantly facilitate the achievement 
of the objectives. Many green contract initiatives 
will bring important mutual benefi ts to make this 
directive more effi cient and faster. First of all, a 
higher climate ambition, which is realized in the 
form of increased energy effi ciency and further 
development of non-combustible renewable en-
ergy sources, reduces the emission of air pollut-
ants along with greenhouse gases. At the same 
time, the success of the transition to the “zero pol-
lution ambition for a non-toxic environment” as 
required by the European Green Treaty will be 
benefi cial.[9]

In circular economy and productivity ap-
proaches (climate change policies are excluded 
from evaluation, unless there is an explicit link to 
resource productivity or circular economy), re-
sources vary greatly from country to country. In 
recent years, from resource effi ciency to a circu-
lar economy.Many elements of resource effi ciency 
and circular economics are now covered in other 
policies, such as waste management and waste 
prevention policies, along with environmental 
and sustainable development strategies, innova-
tion policies, and economic programs. The use of 
Internet-based tools and information platforms 
is also growing and has the potential for further 
growth.National policy initiatives have been in-
creasingly developed to supply national and raw 
materials.Vital Materials The aim of such schemes 
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is to support the national economy by reducing 
the dependence of domestic industries on im-
ports, rather than targeting the competitiveness 
of the mining sector itself . The EU’s main role is 
seen as providing a policy framework, ensuring 
better integration between related policy areas 
and adapting EU fi nancial mechanisms to sup-
port circular economy activities. On the interna-
tional level, there is an acknowledgement of the 
global nature of the challenges and a recognition 
of the roles of the Sustainable Development Goals 
and the International Resource Panel in shaping 
and delivering the circular economy and resource 
effi ciency agendas.[10,p 11]
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ВЫЗОВ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Сокращение регионального неравенства 

является проблемой для правительств боль-
шинства стран. Большое региональное не-
равенство создает серьезные экономические 
угрозы и политическую нестабильность для 
страны, а в некоторых случаях может даже 
привести к насильственным протестам в бед-
нейших регионах или даже к отделению бо-
гатых регионов в надежде предотвратить 
перераспределение их доходов. Часто случаи 
экономического неравенства приводят к этни-
ческим, расовым, культурным и религиозным 
различиям. Поскольку большинство крупных 
стран сталкиваются с такими различиями, для 
правительств, управляющих этими странами, 
важно уменьшить и минимизировать эти раз-
личия. Сегодня миссия ЕС заключается в обе-
спечении благополучия, свободы, общения и 
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простоты путешествий и торговли для своих 
граждан. ЕС может поддерживать эту миссию 
посредством различных договоров, которые 
поддерживают его функционирование, со-
трудничество его государств-членов и уни-
кальную структуру его правительства.
Ключевые слова: Европейский Союз, кри-

зис, коллапс, Covid-19, экономические пробле-
мы, региональные неравенства.

SUMMARY 
Interdiction: The EU’s domestic policy is based 

on unity and mutual understanding of the law, and 
efforts have been made to take a unifi ed approach 
to various issues. The EU appears to be nearing the 
end of the Covid-19 epidemic, but geopolitical chal-
lenges such as the aftermath of the Afghan refugee 
crisis, the lack of a common position by EU member 
states amid the experience of immigration waves in 
recent years and the new wave of new migration. 
The EU has considerable power, and the priority of 
the national interests of its member states does not 
mean that the chances of its collapse are premature 
and serious. But what is at stake is the long-term 
goal and legitimacy of the European Union. This 
article tries to give a brief overview of the problems 
of the European Union and the efforts of the Euro-
pean Union to solve the problems.

Summary of the Main research results : The 
mismatch in fi scal policy has helped to widen im-
balances among eurozone countries. Policymakers 
implemented short-term policies. The main causes of 
the crisis in the European Union are the heterogene-
ity of the political system among the member states, 
the mismatch between fi scal and monetary policy, 
and the heterogeneity of the economic system.

Conclusion: Reducing regional inequalities is a 
concern for governments in most countries. Large 
regional inequalities pose serious economic threats 
and political instability to the country, and in some 
cases can even lead to violent protests in the poor-
est regions or even the separation of rich regions in 
the hope of preventing redistribution of their income, 
often Cases of economic inequality lead to ethnic, 
racial, cultural and religious differences. Since 
most large countries face such differences, it is es-
sential for the governments that run these countries 
to reduce and minimize these differences. The EU’s 
mission today is to continue the well-being, freedom, 
communication and ease of travel and trade for its 
citizens. The EU can maintain this mission through 
various treaties that maintain its functioning, the co-
operation of its member states and the unique struc-
ture of its government.

Keywords: European Union, crisis, collapse, 
Covid-19, economic problems, regional inequalities.

Presenting the issue:
After World War II, six countries - Belgium, the 

Federal Republic of Germany, France, Italy , Lux-
embourg and the Netherlands - decided to convert 
the European Coal and Steel Community (ECSC) 

to, as the fi rst step in the European integration proj-
ect. The ECSC was envisioned as a single market in 
which coal and steel sovereignty were merged and 
controlled by an independent transnational author-
ity. Over the next fi ve years, coal and steel trade 
between the six members increased by 129 percent. 
Following the success of the ECSC, two new treaties 
were signed in Rome: one of the treaties created the 
European Community (EEC) to develop common 
economic policies and to integrate national economic 
markets into a single market for goods. Capital and 
services created the European Atomic Energy Com-
munity (EURATOM) to ensure the use of energy for 
peaceful purposes (Rome Transactions). The Maas-
tricht Treaty has regulations that led to the creation 
of the Eurozone, in which companies had a common 
currency, a common central bank (ECB) and a com-
mon monetary policy (but there is no common fi s-
cal policy and no member For national expenditures 
and taxes, subject to conditions designed to maintain 
budgetary discipline, maintained, as well as a plan 
for greater coordination on foreign policy and do-
mestic security issues.In the late 1990s, The 1985 
Schengen Agreement - which created a constitution 
to remove border controls between participants - be-
came EU law, and the European integration project 
has long been seen as a way for participants to in-
crease their political and economic infl uence. (That 
is, the sum is greater than the sum of the compo-
nents.) The European public has historically had a 
great deal to do with the EU and values   freedom 
of travel, work and easy living throughout Europe. 
Those members who seek a “closer union” through 
greater integration are those who can be able to look 
at the EU more intergovernmentally, rather than 
from its national sovereignty. Better protect. As a 
result, some EU countries have “abandoned” some 
aspects of integration, including the Eurozone and 
the Schengen area.This article describes the problems 
and challenges facing the European Union.
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У статті розкривається актуальне питан-
ня виходу України на ринок Європейського Со-
юзу. Актуальність зумовлюється кропіткою 
працею над інтеграцією України до ЄС. Дослі-
джуються питання нормативного регулюван-
ня процесу надання українському товаровироб-
нику доступу до зони вільної торгівлі Європи, 
змісту основоположних угод та вимог, зазначе-
них у цих актах, до відповідності промислової 
продукції, яка постачається. При цьому зосе-
реджується увага на першочерговості дотри-
мання санітарних та фітосанітарних заходів 
для належності європейській якості.
Ключові слова Ринок ЄС, Угода, вільна тор-

гівля, стандарти, технічні бар’єри, НАССР, 
експорт.
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дено, Україна має Автономний преференцій-
ний торговий режим ЄС, що дозволяє робити 
експорт української продукції з певними об-
меженнями.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Мета і завдання дослідження
Метою цієї статті є висвітлення актуаль-

ного наразі питання виходу українського то-
варовиробника на ринок ЄС. Завданням є 
з’ясування можливості доступу української 
продукції до європейського ринку та вимог 
до неї на основі стандартів та нормативів ЄС.

Виклад основного матеріалу
Для ефективного функціонування Погли-

бленої та всеохоплюючої зони вільної торгів-
лі між Україною та Європейським Союзом, 
а також збільшення українського експорту 
товарів з високою доданою вартістю і до ін-
ших держав, а не лише до ЄС, необхідним є 
подолання технічних бар’єрів у торгівлі про-
мисловою продукцією. Україна поступово 
адаптує законодавство для співпраці з ЄС і та-
ким чином питання технічного регулювання 
розширення доступу до ринку ЄС регулюють 
горизонтальні рамкові закони «Про стандар-
тизацію», «Про державний ринковий нагляд 
і контроль нехарчової продукції», «Про ме-
трологію та метрологічну діяльність», «Про 
технічні регламенти та оцінку відповідності», 
«Про внесення змін до деяких законодавчих 
актів України щодо імплементації актів зако-
нодавства Європейського Союзу у сфері тех-

Вступ
Вихід української продукції на ринок Єв-

ропейського Союзу є важливим кроком Укра-
їни на шляху до вступу у Європейський Союз. 
Цей процес не відрізняється простотою, він 
має певні складнощі. Для ефективного запро-
вадження зони вільної торгівлі для України 
та збільшення українського експорту това-
рів необхідно подолати технічні бар’єри, які 
представлені стандартами якості, нормати-
вами відповідності, санітарними та фітосані-
тарними заходами у торгівлі. Ринок ЄС – не 
закритий та недосяжний, це просто ринок 
зі своїми правилами. Збільшення експорту 
українських товарів може стати реальністю 
після забезпечення українськими товарови-
робниками європейської якості та безпеки 
продукції. Поки зону вільної торгівлі не вве-
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нічного регулювання», «Про внесення змін 
до деяких законодавчих актів України щодо 
зменшення тиску на бізнес з боку органів рин-
кового нагляду» та інші нормативно-правові 
акти, проте саме ці складають базове законо-
давство у цій сфері. 

16 вересня 2014 р. Верховна Рада України 
та Європейський Парламент синхронно рати-
фікували Угоду про асоціацію між Україною 
та ЄС (далі - Угода), яка набула чинності у по-
вному обсязі 1 вересня 2017 року. Відповідно 
до статті 56 Глави 3 «Технічні бар’єри у торгів-
лі» Розділу ІV «Торгівля і питання, пов’язані з 
торгівлею» цієї Угоди, Україна вживає необ-
хідних заходів з метою поступового досягнен-
ня відповідності з технічними регламентами 
ЄС та системами стандартизації, метрології, 
акредитації, робіт з оцінки відповідності та 
ринкового нагляду ЄС та зобов’язується до-
тримуватися принципів та практик, викла-
дених в актуальних рішеннях та регламентах 
ЄС.
Згідно з метою у вищезазначеному поло-

женні між Україною та ЄС ведуться перегово-
ри щодо укладення Угоди про оцінку відпо-
відності та прийнятність промислових товарів 
(Угода АСАА). І відповідно до статті 57, Глави 
3, Розділу ІV Угоди, сторони домовились до-
дати Угоду АСАА як Протокол до Угоди про 
асоціацію, яка охоплює один або кілька сек-
торів, що перелічені у Додатку III до Угоди, 
після повного узгодження галузевого та гори-
зонтального законодавства України, інститу-
цій та стандартів з галузевим і горизонталь-
ним законодавством, інституціями та стандар-
тами ЄС. На сьогодні відповідальним органом 
в Україні за перелічені процеси виступає Мі-
ністерство економічного розвитку і торгівлі, а 
також інші центральні органи виконавчої вла-
ди, відповідальні за адаптацію законодавства, 
відповідно до Додатку ІІІ. На думку авторок, 
Угода АСАА може стати вагомим внеском для 
українського законодавства в рамках інтегра-
ції до ЄС та важливим елементом безпосеред-
нього врегулювання вільного доступу Украї-
ни до європейського ринку.
Угода АСАА передбачатиме, що торгівля 

товарами між сторонами в секторах, що охо-
плені цією Угодою, проводитиметься на тих 
самих умовах, які застосовуються в торгівлі 
товарами між державами-членами ЄС. Як на-

слідок, це забезпечить нашій країні високу 
якість і безпечність промислових товарів для 
покупців, підвищить конкурентоспромож-
ність української продукції і відкриє експор-
терам нові ринки збуту, сприятиме інновацій-
ному розвитку промисловості.
Ця Угода є унікальним форматом співро-

бітництва і адаптує вимоги українських тех-
нічних регламентів до продукції ідентичним 
вимогам відповідних директив ЄС; стандар-
ти, що надають презумпцію відповідності 
вимогам технічних регламентів, та їхні пере-
ліки ідентичним відповідним європейським 
гармонізованим стандартам та їх перелікам; 
вимоги до призначених органів ідентичним 
вимогам до нотифікованих органів у ЄС. А та-
кож українські виробники отримають право 
нанесення на продукцію європейського знаку 
відповідності «CE».
На виконання адаптації вимогам ЄС усіх 

перелічених чинників та з метою подолання 
технічних бар’єрів з 3 січня 2015 року розпо-
чав свою роботу новостворений національ-
ний орган стандартизації. Законом України 
«Про стандартизацію» визначено, що функції 
національного органу стандартизації вико-
нує державне підприємство, що не підлягає 
приватизації, утворене центральним органом 
виконавчої влади, що реалізує державну по-
літику у сфері стандартизації. Таким держав-
ним підприємством згідно з розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 26.11.2014-
№ 1163-р є «Український науково-дослідний 
і навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (ДП «УкрНДНЦ») і 
лише за 9 місяців 2016 року ним було прийня-
то 609 гармонізованих стандартів.
Для можливості України вигідно реалізо-

вувати, зокрема, свою харчову продукцію на 
ринках збуту ЄС, Європейська Комісія має 
провести офіційну оціночну місію ЄС після зві-
тування Україною про виконання рекоменда-
цій. У разі позитивного висновку її роботи за-
пуститься процедура отримання мандату від 
держав-членів ЄС на переговори з Україною 
щодо АСАА і після слідуватиме підписання та 
виконання процедур з набрання чинності.
Наразі АСАА для України є перспектив-

ним напрямком розвитку, завдяки якому 
наша країна матиме змогу розвинутися та по-
ширити результати продовольчої діяльнос-
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ті національного виробника на ринок, який 
у змозі в повному обсязі співставити ціну та 
якість продукції.
Для того, щоб українська продукція була 

рентабельна на європейському рівні, необхід-
но відповідати його стандартам. Відповідно 
до Глави 4 «Санітарні та фітосанітарні заходи» 
Угоди, Україна повинна запровадити еквіва-
лентну європейській систему контролю за якіс-
тю та безпечністю харчової продукції.  http://
www.auu.org.ua/media/publications/531/fi les/Cha
pter4_2018_04_19_19_52_44_554383.pdf
Для імплементації вимог Глави 4 АСАА в 

лютому 2016 року Кабінет Міністрів України 
своїм розпорядженням ухвалив Всеохоплю-
ючу стратегію імплементації законодавства 
у сфері санітарних та фітосанітарних заходів 
(далі – Стратегія СФЗ), якою визначено графік 
систематичної нормативно-правової адаптації 
законодавства України до законодавства ЄС.
Санітарний або фітосанітарний захід – це 

будь-який захід, який застосовується для за-
хисту життя або здоров’я людини на території 
країни чи регіону від ризиків, що виникають 
у зв’язку з: потраплянням, розвитком чи по-
ширенням шкідників, захворювань, шкід-
ливих організмів - переносників хвороб, або 
хвороботворних організмів; потраплянням 
та накопиченням добавок, забруднюючих ре-
човин, токсинів або хвороботворних організ-
мів у харчових продуктах, напоях чи кормах; 
хворобами, які переносяться тваринами, рос-
линами або продукцією з них, або в резуль-
таті потрапляння, розвитку чи поширенням 
шкідників. До таких заходів відносять зако-
ни, постанови, правила, вимоги та процеду-
ри, у тому числі, вимоги до кінцевого продук-
ту; карантинні правила, включаючи вимоги, 
пов’язані з перевезенням тварин чи рослин; 
процедури тестування, інспекції, сертифікації 
та ухвалення; положення щодо статистичних 
методів, процедур відбору проб та методів 
оцінки ризику; методи оброблення та вироб-
ництва; вимоги до упаковки і маркування, 
безпосередньо спрямовані на забезпечення 
безпечності харчових продуктів.
Україна прийняла ряд законів на вико-

нання статті 64 АСАА та Стратегії СФЗ: «Про 
основні принципи та вимоги до безпечності 
та якості харчових продуктів», «Про інформа-
цію для споживачів щодо харчових продук-

тів», «Про безпечність та гігієну кормів», «Про 
внесення змін до деяких законів України з пи-
тань ідентифікації та реєстрації тварин», «Про 
побічні продукти тваринного походження, не 
призначені для споживання людиною», «Про 
державний контроль, що здійснюється з ме-
тою перевірки відповідності законодавству 
про харчові продукти та корми, здоров’я та 
благополуччя тварин» та інші. 
Повноваження з імплементації Глави 4 

розподілені між такими відповідальними ор-
ганами для виконання зобов’язань: Кабінет 
Міністрів України, Міністерство аграрної по-
літики та продовольства України, Міністер-
ство охорони здоров’я України та, у деяких 
випадках, Міністерство екології та природних 
ресурсів України. А також Державна служба 
України з питань безпечності харчових про-
дуктів та захисту споживачів (Держпродспо-
живслужба), що є новим спеціальним компе-
тентним органом у сфері санітарних та фіто-
санітарних заходів, яка почала свою роботу 6 
квітня 2016 року. 
В Україні впроваджуються процедури за 

Hazard Analysis and Critical Control Point – сис-
тема аналізу ризиків, небезпечних чинників 
і контролю критичних точок (НАССР), що є 
важливим аспектом адаптації законодавства 
України до законодавства ЄС у напрямку 
впровадження санітарних та фітосанітар-
них заходів. Метою впровадження системи 
НАССР є виробництво безпечних харчових 
продуктів для чого створюються три конт-
рольовані етапи: попередження небезпеки, 
запобігання поширенню небезпеки та усунен-
ня небезпеки.

20 вересня 2018 року набув чинності роз-
діл VII Закону України «Про основні прин-
ципи та вимоги до безпечності та якості хар-
чових продуктів», який завершив другий 
етап переходу підприємств на нову систему 
контролю за безпечністю харчових продуктів 
НАССР. Взагалі, станом на початок 2020 року 
на виконання зобов’язань України в рамках 
Угоди прийнято ряд важливих законів та під-
законних актів, що свідчить про те, що 51 % 
законодавства України наближено до актів 
ЄС у сфері СФЗ.
Наслідком впровадження системи НАССР 

та наближення законодавства України до 
актів ЄС є поступове розширення кількості 
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товарів та виробників, які мають доступ до 
ринку ЄС. Як зазначає міністр розвитку еко-
номіки, торгівлі та сільського господарства 
Ігор Петрашко: «Понад 14 тисяч компаній 
щороку експортують свою продукцію до ЄС. 
А станом на середину січня 2021 року право 
експорту своєї продукції до Європейського 
Союзу мають вже 362 українські підприєм-
ства, які виробляють продукцію тваринно-
го походження і до якої висуваються най-
суворіші вимоги з боку ЄС». На нашу думку, 
така кількість є відмінним показником після 
зроблених значних кроків для виходу Укра-
їни на ринок ЄС і найсуворіші вимоги не 
становлять перепони для реалізації якісної 
української продукції. https://www.me.gov.
ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=5db3dea9-
150f-4380-8173-4e52ce42b864&title=Vzhe362-
UkrainskiPidprimstva-SchoVirobliaiutPr
oduktsiiuTvarinnogoPokhodzhennia-Ma-
iutPravoEksportuDos-IgorPetrashko
Усі товари, які імпортуються на митну те-

риторію ЄС, в обов’язковому порядку пови-
нні відповідати усім вимогам Європейського 
Союзу, спрямованим на забезпечення захисту 
споживачів. Ці вимоги відрізняються залежно 
від конкретного товару, але у цілому можуть 
бути згруповані за трьома напрямами: техніч-
ні, екологічні вимоги та вимоги у сфері сані-
тарних та фітосанітарних заходів. До певних 
видів продукції на рівні ЄС встановлюються 
маркетингові стандарти та застосовуються ім-
порті обмеження, що розглядаються як меха-
нізми захисту внутрішнього ринку від імпорт-
них товарів, якість і безпека яких не відпові-
дає вимогам Євросоюзу.
Для можливості експортувати продукцію 

тваринного походження до ЄС, вона має по-
ходити із зареєстрованих потужностей або 
потужностей, на які видано експлуатаційний 
дозвіл у країні-експортері. Актуальна інфор-
мація щодо основних вимог до продукції, 
яка ввозиться до держав-членів ЄС доступ-
на в режимі онлайн на інтернет-ресурсі Єв-
ропейської Комісії Export Helpdesk в розді-
лі «Мій експорт». https://www.rv.gov.ua/faq-z-
pitan-funkcionuvannya-vilnoyi-torgivli-mizh-
ukrayinoyu-ta-yes
Іншу думку стосовно економічної частини 

Угоди висловив заступник голови Комітету 
Верховної Ради з питань економічного розви-

тку, народний депутат від фракції «Слуга На-
роду» Дмитро Кисилевський: «Фактично угода 
про вільну торгівлю – це лише назва докумен-
ту. А реальність така, що українські товари не 
мають вільного доступу до ринку ЄС. Квоти, 
мита, торговельні обмеження не просто діють 
– їхня кількість зростає. В Україні мізерні обся-
ги безмитних квот з боку ЄС для сільгосппро-
дукції та харчової промисловості. При цьому 
Євросоюз субсидіює своїх виробників м’ясо-
молочної продукції, які вбивають українських 
виробників на нашому внутрішньому ринку». 
https://sluga-narodu.com/dmytro-kysylevskyy-
ukraina-maie-domohtysia-pokrashchennia-
dostupu-svoikh-tovariv-na-rynky-yes/ З цією 
думкою  можна було б погодитись, якщо б не 
сучасний стан України після втрати російсько-
го ринку. Адже наразі Євросоюз є найбільшим 
торговельним партнером України, й у націо-
нальних виробників існує реальна можливість 
експортувати свою продовольчу продукцію 
високої якості завдяки активній діяльності 
держави, що стосується адаптації національ-
них норм, стандартів та законодавства в ціло-
му для більш тісної співпраці з ЄС.
Наслідком реалізації заходів з імплемен-

тації права ЄС в законодавство України, за-
провадження системи НАССР, а також дотри-
мання стратегії СФЗ в цілому стало постійне 
зростання обсягів торгівлі між Україною та 
ЄС аграрною та харчовою продукцією. Украї-
на зайняла перше місце за темпами зростання 
імпорту до ЄС сільськогосподарської продук-
ції. Проте існує проблема, яка полягає у тому, 
що виробники харчової продукції стоять на 
роздоріжжі: або вони модернізують свої ви-
робничі процеси у відповідності до вимог Гла-
ви 3 та Всеохоплюючої стратегії імплементації 
Глави 4, запровадять дотримання принципів 
НАССР у своїх виробничих процесах, вжива-
тимуть заходів на забезпечення прозорості та 
простежуваності в ланцюгу «від лану – до сто-
лу», або остаточно втратять конкурентоспро-
можність не лише на міжнародних, але й на 
вітчизняних ринках і не зможуть скористати-
ся перевагами, які отримали б від підписання 
Угоди і запровадження зони вільної торгівлі.

Висновок
У статті було досліджено питання акту-

ального наразі виходу українських товарови-
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SUMMARY 
Since 2014, issues related to Ukraine’s inte-

gration into the European Union have not lost 
their relevance, and providing access to Ukrainian 
industrial products to the European market is a sig-
nifi cant contribution to this process and deserves 
detailed study. The consistent entry of a Ukrainian 
producer into the European market is characterized 
by the presence of certain barriers, mainly repre-
sented by norms and quality standards.

The current normative legal acts regulating 
the issues covered in the article are analyzed, the 
provisions of the future ACAA Agreement, basic 
quality standards and norms, as well as sanitary 
and phytosanitary measures that must be followed 
for further successful cooperation are considered. 
The list of the main state bodies, the competence 
of which includes ensuring the activity of trade 
in the European direction, is given, as well as the 
newly created specialized body - the State Service of 
Ukraine for Food Safety and Consumer Protection.

Despite the doubts of politicians, scientists and 
directly Ukrainian suppliers, it was concluded that 
the Ukrainian producer already has access to the 
EU market, where it occupies a high position and 
has created evidence that the European market is 
a worthy and more promising replacement for its 
predecessor market.

This study is useful from the point of view that 
overcoming regulatory non-regulation of product 
quality standards exported to the European market 
will be the key to resolving the issue of unimpeded 
access to goods of proper quality and compliance 
with all standards by Ukrainian producers. If 
Ukrainian farmers subordinate their production to 
all the requirements set for Ukraine by the Europe-
an Union, it will increase the profi ts of both specifi c 
suppliers and Ukraine as a whole.

АНОТАЦІЯ 
З 2014 року не втрачають своєї актуаль-

ності питання, що пов’язані з інтеграцією 
України до Європейського Союзу, а надання 
доступу українській промисловій продукції на 
ринок Європи є вагомим внеском у цей процес 
і заслуговує детального вивчення. Послідовний 
вихід українського товаровиробника на євро-
пейський ринок характеризується наявністю 
певних бар’єрів, в основному представлених 
нормативами та стандартами якості.
Проаналізовано чинні нормативно-право-

ві акти, що регламентують питання, яке ви-
світлюється в статті, розглянуто положен-
ня майбутньої Угоди АСАА, основоположні 
стандарти та нормативи якості, а також 
санітарні та фітосанітарні заходи, яких не-
обхідно дотримуватися для подальшого успіш-
ного співробітництва. Наведено перелік осно-
вних державних органів, до компетенції яких 
входить забезпечення діяльності торгівлі в 
європейському напрямку, а також згадано про 
новостворений спеціалізований орган - Дер-
жавну службу України з питань безпечності 
харчових продуктів та захисту споживачів.
Попри наявність сумнівів політиків, на-

уковців та безпосередньо українських поста-
чальників, зроблено висновок, що український 
товаровиробник вже має доступ до ринку ЄС, 
де займає високі позиції та створив доказову 
базу того, що ринок Європи є гідною та більш 
перспективною заміною ринка-попередника. 
Дане дослідження є корисним з тієї пози-

ції, що подолання нормативної неврегульова-
ності стосовно стандартів якості продукції, 
експортованої на європейський ринок, стане 
ключем врегулювання питання безперешкод-
ного доступу товарів з належною якістю і до-
триманням всіх стандартів українським то-
варовиробником. Якщо українські аграрії під-
порядкують своє виробництво усім вимогам, 
що ставить перед Україною Європейський 
Союз, то це надасть змогу підвищити прибу-
ток як конкретизованих постачальників, так 
і України в цілому.

робників на перспективний ринок Європи. 
У роботі проаналізовано основні тематичні 
нормативно-правові акти, а також положен-
ня майбутньої Угоди про оцінку відповідності 
та прийнятність промислових товарів, що за-

кріплює головні вимоги та стандарти належ-
ності європейській якості. Висвітлено вагому 
роль дотримання санітарних та фітосанітар-
них заходів для відповідності українським по-
стачальникам зразку Європи. Загалом стаття 
резюмує позитивний відгук на надання до-
ступу українському виробнику до ринку ЄС, 
який надасть змогу змінити вектор реалізації 
якісної промислової продукції України після 
нещодавньої втрати найбільшого ринку збуту 
країни-сусіда.
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Исследованы потенциальные психологи-
ческие последствия дальнейшего внедрения ген-
дерной идеологии в законодательство Украины. 
Выявлено, что термин «гендер» и производные 
от него в законодательстве Украины употре-
бляются в значении слова «пол», что не соо-
тветствует действительному его содержанию, 
куда входит бесчисленное количество вариаций 
идентичности, вплоть до представителей дру-
гого вида. Исследовано, что у трансгендерных 
людей значительно ниже показатели психичес-
кого здоровья и психологического благополучия, 
а включение гендерного терминологического ап-
парата в законодательство грозит значитель-
ному увеличению количества трансгендерных 
людей со временем. Было предложено заменить 
понятие гендер в законодательстве Украины 
на термин «пол» с целью профилактики раз-
вития гендерной дисфории и сопутствующих 
психологических расстройств среди населения.
Ключевые слова: гендер, пол, законода-

тельство Украины, законодательство стран 
Европы, психологическое благополучие населе-
ния.
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чи жінкою, вона зможе стати більш вільною 
та щасливою [1]. Водночас, з першого по-
гляду гуманістична, ця ідея може мати де-
структивні психологічні наслідки.
Так, термін гендер, як він вживається 

в законодавстві України, насправді не від-
повідає його дійсному значенню. У Законі 
України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків», зокрема, 
ґендерна рівність визначається як «рівний 
правовий статус жінок і чоловіків та рівні 
можливості для його реалізації, що дозволяє 
особам обох статей брати рівну участь у всіх 
сферах життєдіяльності суспільства» (ст.1). 
Тобто слово «гендер» вживається як аналог 
слова «стать». 
Водночас, тоді як з біологічної точки 

зору людська істота існує лише у двох варі-
аціях статевої репрезентації – чоловічій та 
жіночій, термін «гендер» передбачає наяв-
ність незліченної кількості самоідентифіка-
цій, зокрема [2;3]:

1. цисгендер – біологічні чоловік або 
жінка, які ідентифікуються як такі;

2. агендер – людина, що не ідентифіку-
ється за жодним гендером;

3. аліагендер – особа, що не вписуєть-
ся в сучасну систему гендерів;

4. андрогін - людина, яка має гендерну 
презентацію або ідентичність, яка є гендер-
но нейтральною, або має як чоловічі, так і 
жіночі характеристики;

5. бігендер – особа, що ідентифікуєть-
ся одночасно за двома гендерами;

Постановка проблеми
Останніми роками в законодавство 

України впроваджується ряд новацій, 
пов’язаних із розповсюдженням так званої 
«гендерної ідеології» - уявлення про те, що 
чоловіча та жіноча самоідентифікація люди-
ни обумовлюється не біологічними харак-
теристиками, а, радше, соціальним тиском. 
Вважається, що, якщо дати дозвіл людині 
самостійно обирати, ким вона є – чоловіком 
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6. гендерфлюїд – особа, ідентифікація 
якої чоловіком, жінкою чи іншим гендером 
варіюється залежно від обставин психоло-
гічного життя;

7. омнігендер – особа, яка ідентифіку-
ється одночасно за всіма гендерами.
Варіації гендерної ідентичності можуть 

виходити навіть за межі людського виду. 
Так, Florentin Félix Morin описує випадок 
становлення власної гендерної ідентичнос-
ті гіпопотама, яка «дозволила йому (бук-
вально) уникнути, одночасно, кількох на-
борів категорій, які керують людськими 
тілами («стать», «сексуальність», вік)1» [4]. 
Інформаційне агентство CNN описує іден-
тичність «русалок» [5], а на просторах інтер-
нету неодноразово зустрічаються свідчення 
людей, що ідентифікують себе як коти [6], 
собаки [7], тигри [8] тощо.
Як демонструє досвід Європейських 

держав, використання поняття «гендер»  
як замінника слову «стать» є лише перехі-
дим етапом до законодавчого розмивання 
відповідного поняття і включення туди всіх 
варіацій гендерної ідентичності з одночас-
ною забороною широкого спектру діянь 
(висловлювань, звільнень, відмов від при-
йняття на роботу, надання послуг тощо) що 
можуть бути класифіковані як дискриміна-
ція за ознакою гендерної ідентичності.
З огляду на такі тенденції, вбачається 

за необхідне дослідити психологічний стан 
осіб з альтернативною гендерною ідентич-
ністю, з метою визначити психологічні на-
слідки подальшого запровадження гендер-
ної ідеології в законодавство України, що і 
є метою цієї статті. Вказана мета обумов-
лює формування наступних завдань:

1) необхідно дослідити психологічний 
стан людей, що мають відмінну гендерну 
ідентифікацію від їх біологічної належності;

2) проаналізувати перспективи по-
дальшого запровадження в законодавство 
України гендерної термінології, з враху-
ванням досвіду Європейських держав;

3) внести пропозиції щодо напрямків 
вдосконалення законодавства України в 
частині термінології, що описує людську 
статевість.

1 (тут і далі з англомовних джерел переклад А.П.)

Стан дослідження проблематики
Формування базової гендерної теорії 

було здійснене в працях Д.Батлер, серед 
яких [9] та [10]. Питання впливу гендерних 
маніпуляцій на свідомість досліджувалися 
такими науковцями, як Л. Гридковець [11], 
А. Погоріленко [12]. Юридичні загрози за-
провадження гендерної термінології до-
сліджувала О.Львова [13]. Питання співвід-
ношення гендеру та статі з медичної точки 
зору, причин формування викривленої (не-
відповідної статі) гендерної ідентичності 
досліджувалося В. Медведєвим [14]. Пози-
цію Церкви щодо питань гендерної рівно-
сті висвітлював Бойко І.Є. [15] Моделі ста-
тевого виховання досліджував Кочарян Г.С 

[16]. 
Незважаючи на широке дослідження 

юридичних, психологічних та медичних 
питань, пов’язаних із впровадженням ген-
дерної теорії в суспільство, станом на сьо-
годні відсутня праця, що системно проана-
лізувала б психологічний стан трансген-
дерних людей, оцінила б динаміку психо-
логічних процесів населення на території 
європейських держав, та запропонувала б 
новели до законодавства України, що до-
поможуть усунути можливі деструктивні 
наслідки розвитку гендерної термінології в 
законодавстві України.

Наукова новизна дослідження
Урезультаті дослідження прогнозуєть-

ся досягнення наступних результатів, які 
характеризуються науковою новизною:

1) буде вперше спроєктовано вплив 
подальшого запровадження гендерної 
термінології в Україні на психологічний 
стан населення через призму аналізу акту-
альних показників психологічного стану 
осіб з альтернативною гендерною іден-
тичністю;

2) буде вперше обґрунтовано необхід-
ність внесення та запропоновані зміни до 
законодавства, що стосується питань люд-
ської статевості, з позицій аналізу динамі-
ки розвитку законодавства і психологіч-
них показників населення країн Європи.

Виклад основного матеріалу
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Станом на сьогодні, значна кількість на-
укових праць присвячена питанню психо-
логічного стану людей, що ідентифікують 
себе як представники іншої статі або поза 
межами бінарної системи. Водночас, біль-
шість робіт вказує на те, що такі люди ма-
ють набагато нижчі показники психологіч-
ного благополуччя та психічного здоров’я.
Так, дослідження, проведене серед 

трансгендерної молоді в Італії, продемон-
струвало набагато вищі, порівняно з не-
кваліфікованим населенням, показники 
неспокою в тілі, нижчий рівень загально-
го психологічного функціонування, вищі 
рівні абстрагування/тривоги/депресії, соці-
альних проблем, вищі рівні «привабливості 
смерті», «огиди до життя» [17]. 
Дослідження, проведене у 14 Європей-

ських містах за участю 1000 респондентів, 
продемонструвало, що у трансгендерних 
людей нижча самооцінка, більше тривоги 
та депресії, ніж у загальної вибірки людей 

[18]. 
Опитування, проведене серед сімде-

сяти дев’яти осіб з гендерною дисфорією, 
виявило наступне. Сімдесят трьом особам 
(92,4%) був діагностований один або біль-
ше з наступних станів: депресія, тривога, 
посттравматичний стресовий розлад, роз-
лади харчової поведінки, розлад аутичного 
спектру та біполярний розлад. П’ятдесят 
дев’ять (74,7%) з них повідомили про суї-
цидальні думки, 44 (55,7%) – мали преце-
денти самоушкодження, а 24 (30,4%) мали 
одну або кілька спроб суїциду. Сорок шість 
(58,2%) суб’єктів повідомили про шкільну 
віктимність [19]. 
Таким чином, ідентифікація себе у спо-

сіб, відмінний від біологічної природи, 
пов’язана із розвитком психологічних дис-
функцій та психічних розладів. Вказаному 
може посприяти легалізація гендерної іде-
ології. 
Так, внаслідок рішення Європейсько-

го суду з прав людини Goodwin v United 
Kingdom (1996), у межах якого було ви-
знано право трансгендерних людей на за-
конодавче визнання власної ідентичності, 
Великобританія прийняла Акт про визна-
ння гендеру (Gender Recognition Act 2004), 
яким закріплюється право транссексуаль-

них людей на визнання їх гендерної іден-
тичності2. 
Внаслідок запровадження цього Акту, 

на державному рівні було визнано, що вже 
зі шкільного віку люди можуть вільно ви-
значати належність себе до будь-якої статі, 
незалежно від хромосомного набору, дано-
го при народженні. Як результат, у період 
з 2010 по 2018 рік кількість дівчат шкільно-
го віку, що бажають змінити власну статеву 
належність, зросла на 4,400 відсотків, а саме 
з 40 до 1 806 дівчат на рік. Аналогічний по-
казник для хлопців зріс від 57 до 713 [20].
Варто відзначити, що саме діти є най-

більш нестійкими  до навіювання та, вна-
слідок цього, схильними до сумнівів в ас-
пекті власної статевості за умови наявності 
відповідних установок в суспільному серед-
овищі. Одне з досліджень продемонструва-
ло, що більшість випадків гендерної дисфо-
рії констатується у віці до 7 років [21]. Вод-
ночас, за умови відсутності підкріплення 
в суспільстві і на рівні законодавства, такі 
схильності проходять у рамках дитячого 
експерименту і дослідження світу, і дитина 
повертається до природної самоідентифі-
кації. У протилежному випадку, фіксується 
на сумнівах і все життя проводить у пошуку 
власного «Я».
Як зазначалося, в Україні становлення 

гендерної термінології знаходиться на не-
завершеному, початковому етапі. Станом 
на сьогодні поняття «гендер» та «стать» ото-
тожнені в законодавстві. Водночас, практи-
ка європейських країн свідчить про те, що 
цей період є тільки перехідним.
Так, у 2017 році Федеральний Консти-

туційний суд Німеччини встановив необ-
хідність визнання «третього гендеру» в сер-
тифікаті про народження для людей, що 
ідентифікують себе ані як чоловік, ані як 
жінка [22, c.10-11].
Фінляндія, з іншого боку, має законо-

давче визначення гендерної ідентичності  
як «власного досвіду особи щодо його (її) 

2 Варто зауважити, що рішенням Rees v. the United 
Kingdom (1986) суд зайняв протилежних висновків, 
вказавши, що надання відповідних прав окремій 
людині буде мати значні наслідки для суспільства 
та адміністративної системи, тому не може бути ви-
знане пропорційним заходом.
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гендеру» (sec. 3 of Act on Equality of 2014). 
Акт Мальти LXI 2016 року визначив «жи-
вий гендер» як поняття, що відображає 
стабільну та репрезентовану на публіці ген-
дерну ідентичність особи протягом трива-
лого періоду часу. Румунія у Акті Гендерної 
Рівності (Gender Equality Act) 2015 року ви-
значила гендер як комбінацію ролей, пове-
дінки, ознак та активностей, які суспільство 
закріплює за представниками чоловічої чи 
жіночої статі. Аналогічний акт Сербії визна-
чає гендер як соціально встановлені ролі, 
положення і статус жінок і чоловіків у сус-
пільному та приватному житті, з яких через 
соціальні, культурні та історичні відміннос-
ті випливає дискримінація за ознакою біо-
логічної належності до статі [22, c.10].
Великий вплив на законодавство кра-

їн Європейського Союзу (далі – ЄС) мають 
рішення Європейського суду з прав люди-
ни (далі – ЄСПЛ), які визнаються на всій 
території ЄС та приписи якого обов’язкові 
для застосування для країн, що є сторо-
ною справи і які мають бути враховані та-
кож при правозастосуванні законодавства в 
Україні в межах судової гілки влади. 
Рішенням Van Kück v. Germany (2003) 

ЄСПЛ встановив порушення статті 8 Кон-
венції про захист прав людини і осново-
положних свобод, вказавши, що держава 
не має права вимагати від людини доказів 
медичної необхідності зміни статі у випад-
ку гендерної дисфорії, оскільки це питання 
є інтимним та відноситься до приватного 
життя.
У L. v. Lithuania (2007), ЄСПЛ визнав, 

що хоча і існує судова практика Литви, де 
визнається право людини на публічне ви-
знання гендерної ідентичності, не існує 
належного правового регулювання цього 
питання, що дозволило б провести цю про-
цедуру від початку до кінця.
Рішенням Schlumpf v. Switzerland (2009) 

ЄСПЛ визнав, що державна адміністрація 
неправомірно затримала операцію щодо 
зміни статі особи, тим самим порушивши 
її право на визначення власної гендерної 
ідентичності.
Як результат, можна спостерігати, що 

запровадження гендерної термінології в 
законодавство України неминуче призведе 

до імплементації поняття «гендер» в його 
значенні не як «статі» а як ідентичності, що 
може включати безмежну кількість невід-
повідних статевості людини варіацій.
У цьому аспекті варто нагадати, що, 

відповідно до ст.3 Закону України «Про 
забезпечення функціонування української 
мови як державної», одним із завдань цьо-
го закону є підтримка української мови 
шляхом сприяння вживанню замість ін-
шомовних українських слів, словосполу-
чень і термінів у разі, якщо в українській 
мові існують рівнозначні відповідники. 
Рішенням від 14.07.2021 року №1-р/2021 
Конституційний Суд України встановив, 
що «як визначальний чинник і головна 
ознака ідентичності української нації, яка 
упродовж багатьох віків проживає на спо-
конвічно своїй території та становить аб-
солютну більшість населення України, 
українська мова завдяки закладеному в 
ній самій націєтвірному началу є базовим 
системотвірним складником української 
державності та її основою. […] Без повно-
цінного функціонування української мови 
в усіх ділянках публічного життя суспіль-
ства на всій території України українській 
нації загрожує втрата статусу й ролі ти-
тульної й державотвірної нації, що є рів-
нозначним загрозі зникнення Української 
держави з політичної карти світу».
Подальше запровадження невластиво-

го українській мові терміна гендер у зако-
нодавство загрожує втратою національної 
ідентичності, культурного надбання, цін-
ності чоловіка та жінки та їх взаємодопов-
нення, а також розвитку психологічних 
дисфункцій та психічних розладів у насе-
лення України, згідно з продемонстрова-
ними вище дослідженнями.
З огляду на це, необхідно внести до всіх 

законів, постанов, указів, розпоряджень 
Верховної Ради України, Кабінету Міні-
стрів України та інших органів державної 
влади зміни, а саме замінити поняття «ген-
дер» на поняття «стать», а похідні від по-
няття «гендер» - на україномовні аналоги, 
що відображають цінності та культурне від-
ношення українського народу щодо форму-
вання людської статевості. 
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Вказаних змін потребує, зокрема, За-
кон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків», 
Постанова Кабінету Міністрів «Питання 
проведення ґендерно-правової експерти-
зи», Наказ Міністерства фінансів України 
«Про затвердження методичних рекомен-
дацій щодо впровадження і застосування 
ґендерно орієнтованого підходу у бюджет-
ному процесі».

Висновки
Результати дослідження психологічно-

го стану трансгендерних осіб, а також ди-
наміки збільшення їх популяції за умови 
законодавчого визнання права на гендерну 
самоідентифікацію свідчать про те, що по-
дальше запровадження гендерної терміно-
логії в законодавство України може при-
звести до збільшення кількості трансген-
дерних людей, а разом з цим – психоло-
гічних розладів та психічних захворювань 
серед популяції.
На прикладі держав Європи було ви-

явлено, що запровадження гендерної тер-
мінології в законодавство рано чи пізно 
завершується закріпленням автентичного 
значення цього терміна, що є небажаним 
для психологічного благополуччя та пси-
хічного здоров’я українців.
За наслідком дослідження запропоно-

вано внести зміни до законодавства Укра-
їни в частині заміни гендерної терміноло-
гії на властиві українській мові аналоги, 
що відповідатиме принципу використання 
україномовних термінів в законодавстві та 
рішенням Конституційного Суду України 
в частині важливості використання україн-
ської мови.
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АНОТАЦІЯ 
Досліджено потенційні психологічні на-

слідки подальшого запровадження гендерної 
ідеології в законодавство України. Виявлено, 
що термін «гендер» та похідні від нього в за-
конодавстві України вживаються в значенні 
слова «стать», що не відповідає дійсному його 
змісту, куди входить незліченна кількість 
варіацій ідентичності, аж до представників 
іншого виду. Досліджено, що трансгендерні 
люди мають значно нижчі показники пси-
хічного здоров’я та психологічного благополуч-
чя, а включення гендерного термінологічного 
апарата в законодавство загрожує значному 
збільшенню кількості трансгендерних людей з 
часом. Було запропоновано замінити понят-
тя гендер у законодавстві України на термін 
«стать», з метою профілактики розвитку 
гендерної дисфорії та супутніх психологічних 
розладів серед населення. 
Ключові слова: гендер, стать, законодав-

ство України, законодавство країн Європи, 
психологічне благополуччя населення.

bidity, threatens to signifi cantly reduce the 
psychological well-being and mental health 
of the population. It was found that the pres-
ence of the term “gender” in the legislation 
sooner or later leads to harmonization with its 
authentic meaning, which results in the legal-
ization of countless gender variations. In the 
light of Ukraine, it was proposed to amend the 
legislation to eliminate the concept of gender 
and replace it with the appropriate term in 
the Ukrainian language and culture, namely 
“sex”, to prevent the development of gender 
dysphoria and related psychological disorders 
among the population. Further legal research 
should be aimed at forming a complete list of 
legal acts and relevant changes to them.

Key words: gender, sex, legislation of 
Ukraine, legislation of European countries, 
psychological well-being of the population.
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