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ÇÁÐÎÉÍÀ ÀÃÐÅÑ²ß ÏÐÎÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ßÊ Ï²ÄÃÐÓÍÒß ÂÈÇÍÀÍÍß ÐÎÑ²¯ 

ÄÅÐÆÀÂÎÞ-ÒÅÐÎÐÈÑÒÎÌ 
ÒÀ ¯¯ Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ 

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ ÂÎªÍÍ² 
ÇËÎ×ÈÍÈ ² ÃÅÍÎÖÈÄ 

У статті автор аналізує агресивну війну 
Росії проти України, розпочату у лютому 
2014 р. і спрямовану на окупацію та анексію 
Кримського півострова, яка була продовжена 
на сході нашої держави, а з 24 лютого 2022 
року переросла в повномасштабну агресію на 
всій території України. Вона розглядаєть-
ся як, у певній мірі, «кульмінація» російської 
зовнішньої політики, спрямованої не тільки 
проти України, але й проти всього демокра-
тичного світу та є підгрунтям для визнання 
сучасної Росії країною-терористом. Дії РФ 
проти нашої держави, безумовно, вимагають 
належної міжнародно-правової кваліфікації, 
на основі якої повинні проводитись заходи, 
пов’язані з припиненням агресії та притяг-
ненням порушника до відповідальності, в усіх 
її аспектах. Однак такий аналіз неможливий 
без комплексного, всебічного, науково обґрун-
тованого дослідження юридичних аспектів 
відносин України та Росії щодо «кримського 
питання» у пострадянський період і нині – 
впродовж агресивної війни РФ проти нашої 
держави. Саме таке дослідження може, у пев-
ній мірі, сприяти зростанню ефективності 
державної політики реагування на агресію, 
знаходженню нових міжнародно-правових за-
собів і удосконаленню застосування тих, що 
наразі уже використовуються. 

 Á²ËÀÑ ²âàí Ãðèãîðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, äîêòîð 
³ñòîðè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè, 
çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ïîð³âíÿëüíîãî ³ ºâðîïåéñüêîãî ïðàâà 

íàóêîâî-íàâ÷àëüíîãî ²íñòèòóòó ì³æíàðîäíèõ â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà, 
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реваншистського мислення та обрати шлях 
подальшого розвитку як сучасної, цивілізо-
ваної держави. Це і обумовило її подальшу 
політику, спрямовану в минуле – на реін-
теграцію пострадянських держав за лідер-
ства Росії, «відновлення величі», передусім 
шляхом агресивних дій по відношенню до 
колишніх республік Радянської держави, 
і перш за все України, як найважливішої з 
них. Трансформація характеру міждержав-
них відносин упродовж 1991-2022 рр. сто-
сувалась, у першу чергу, конкретних дій, на 
які РФ була готова йти задля повернення 
впливу на нашу державу. 
Свідома відмова від демократичних за-

сад державотворення з приходом до влади 
команди кагебістів на чолі з В.Путіним на 
межі 1990-х – 2000-х років позначила акти-
візацію Росії у цьому напрямку і перехід до 
все більш жорстких засобів. З одного боку, 
у відносинах з Україною проголошувалось 
«стратегічне партнерство», з іншого – РФ 
ставала дедалі агресивнішою. Відомі при-
клади – активне перешкоджання європей-
ській та євроатлантичній інтеграції, спроби 
дестабілізувати внутрішньополітичну ситуа-
цію в нашій країні, пропагандистська війна 
проти неї, яка то тимчасово припинялась, то 
знов відновлювалась, але велась послідовно 
впродовж багатьох років, продемонструва-
ла, що задля досягнення власних політич-
них цілей РФ цілком готова до війни проти 
нібито «братнього народу». 
З цього погляду, агресивна війна Росії 

проти України, розв’язана в Криму в лютому 

Постановка проблеми у загальному 
вигляді та її зв’язок із важливими 

науковими чи практичними завданнями
 Після розпаду Союзу РСР Росія так і не 

змогла позбутись імперських комплексів, 
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2014 р. і спрямована на окупацію та анексію 
півострова і була продовжена на сході нашої 
держави, а з 24 лютого 2022 року переросла 
в повномасштабну агресію на всій території 
України, може розглядатись як, у певній мірі, 
«кульмінація» російської зовнішньої політики. 
Дії РФ проти нашої держави, безумовно, ви-
магають належної міжнародно-правової ква-
ліфікації, на основі якої повинні проводитись 
заходи, пов’язані з припиненням агресії та 
притягненням порушника до відповідальнос-
ті, в усіх її аспектах. Однак такий аналіз немож-
ливий без комплексного, всебічного, науково 
обґрунтованого дослідження юридичних ас-
пектів відносин України та Росії щодо «крим-
ського питання» у пострадянський період і 
нині – впродовж агресивної війни РФ проти 
нашої держави. Саме таке дослідження може, 
у певній мірі, сприяти зростанню ефективнос-
ті державної політики реагування на агресію, 
знаходженню нових міжнародно-правових 
засобів і удосконаленню застосування тих, що 
наразі уже використовуються. 

Аналіз останніх досліджень і 
публікацій, у яких започатковано 
розв’язання цієї проблеми і на які 

спирається автор
З-поміж вітчизняних наукових дослі-

джень, присвячених міжнародно-право-
вому аналізові російської агресії, слід вка-
зати на ґрунтовну колективну монографію 
«Українська революція гідності, агресія РФ 
і міжнародне право» 2014 р. та низку статей 
у наукових виданнях 2014 – 2022 р. При 
цьому особливу вдячність заслуговує на-
укова спадщина українського науковця про-
фесора О.Задорожного. Роботи російських 
науковців (Г. Вельямінова, О. Хлєстова,-
В. Зорькіна, В. Томсінова, В. Толстих,-
К. Сазонової тощо) містять аргументи, 
якими автори намагаються обґрунтувати 
правомірність дій Росії щодо Криму. Вод-
ночас, слід відзначити статтю професора 
П.Кремньова «Концепція «кримського пра-
ва» і доктрина міжнародного права стосовно 
сецесії Криму зі складу України» [1], у якій 
автор піддає критиці низку ключових тез 
керівництва РФ і російської доктрини щодо 
відповідності подій у Криму міжнародно-
правовим нормам.

Позиції про порушення діями Росій-
ської Федерації міжнародного права і збе-
реження правового статусу Кримського 
півострова, як частини території Украї-
ни, дотримуються майже всі представни-
ки світової доктрини міжнародного права, 
які розглянули ці питання (П.Аккерман, 
М.Барковські, А.Беблер, К.Борген, М.Боте, 
М.Веллер, Ю.Відмар, К.Волтер, Т. Грант, 
Дж.Грін, Р.Жорітсма, Дж.Кранц, Н.Кріш, 
О.Лухтерхандт, Ж.-Б.Майяр, Р. Маккорк-
водейл, Л. Мальксо, К. Марксен, Е.Мюррей, 
М.Олсон, А. Пелле, А. Петерс, М.Стеріо,-
Г. Фокс, Х.-Й.Хайнце, О.Шефер та інші).

Виділення не вирішених раніше 
частин загальної проблеми, котрим 

присвячується стаття
Втім, потреба у комплексних, ретельних, 

об’єктивних, проведених на основі аналізу 
змісту норм міжнародного права досліджен-
нях ситуації щодо російської агресії проти 
України при розгляді численних змін різної 
природи, які відбуваються впродовж 2014 
– 2022 рр., залишається вкрай актуальною, 
особливо у контексті активізації та необ-
хідності зростання ефективності міжнарод-
но-правової діяльності з притягнення Росії 
до відповідальності за системні порушення 
міжнародного права, вчинені воєнні злочи-
ни та акти геноциду.

 Така небезпека полягає у девальвації 
міжнародного права, неминучої в умовах, 
коли його основоположні норми і принци-
пи грубо порушуються, що супроводжуєть-
ся численними жертвами, а агресор не несе 
належної міжнародно-правової відповідаль-
ності. 
Враховуючи ці фактори, грубий харак-

тер, систематичність, послідовність, ціле-
спрямованість порушень міжнародно-пра-
вових норм у рамках послідовної стратегії 
Росії з перетворення сучасного міжнарод-
ного права – «міжнародного права співро-
бітництва» на «право сильного», створює 
пряму загрозу основі сучасного світового 
порядку – співробітництву держав як рівно-
правних суб’єктів. 

 Перехід у міжнародних відносинах від 
примату права до примату сили на осно-
ві розподілу сфер впливу, який прагне 
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нав’язати Російська Федерація, неминуче 
призводить до загального зняття обме-
жень, встановлених міжнародним правом, 
для того щоб регулювати поведінку його 
суб’єктів, із численними негативними на-
слідками.
Крім того, систематичне використання 

Росією впродовж своєї агресії права вето для 
блокування роботи Ради Безпеки ООН веде 
до швидкого зменшення ролі цієї найваж-
ливішої інституції і до фактичного унемож-
ливлення дальшого виконання нею функцій 
з підтримання миру та безпеки, ключових 
для всієї світової спільноти. Водночас від-
бувається втрата авторитету ЄС, США та ін-
шими членами РБ ООН, іншими потужни-
ми державами світу, які вже через цей статус 
відповідальні за міжнародний мир і безпеку. 

Формулювання цілей статті 
(постановка завдання)

 Неправові фактори, попри брак потенці-
алу для обґрунтування дій держави на між-
народній арені, постійно використовуються 
керівництвом РФ, дипломатами, представ-
никами юридичної науки для того, щоб 
переконати у правомірності подій у Криму 
у 2014 р., а з 24 лютого 2022 року повно-
масштабної агресії на всій території Укра-
їни. Коли ж мова заходить про юридичні 
аргументи, зміст норм міжнародного права 
свідомо спотворюється, перекручується, ви-
ривається з контексту. Що ж до фактичних 
обставин, їх або викривляють, або просто 
вигадують. 

 Це й обумовлює спробу автора у про-
ведені об’єктивного міжнародно-правового 
дослідження та постановку завдання комп-
лексного аналізу і наукового висвітлення 
міжнародно-правових аспектів російської 
військової повномасштабної агресії проти 
України, напрацювання дієвого механізму 
протидії та юридичної відповідальності за 
скоєні агресором воєнні злочини і геноцид 
Українського народу. 

Виклад основного матеріалу 
дослідження з повним обґрунтуванням 
отриманих наукових результатів
Агресія є найтяжчим міжнародним зло-

чином, що порушує імперативні норми між-

народного права і ставить під загрозу між-
народний правопорядок, тому міжнародно-
правова відповідальність Росії виникає як 
перед Україною як постраждалою держа-
вою, так і перед міжнародною спільнотою 
загалом. Зрозуміло, що оскільки російська 
агресія є комплексною, то і міжнародно-
правові заходи, спрямовані на припинення 
агресії, притягнення до відповідальності РФ 
як держави і осіб, винних у злочинах, рес-
титуції порушених прав, компенсації завда-
ної шкоди, гарантування неповторення цих 
дій, повинні бути всебічними і послідовни-
ми, нести системний характер.
Вказані дії, як зазначалось, узгоджують-

ся із базовими міжнародно-правовими поло-
женнями щодо агресії, згідно з якими відпо-
відальність агресора передбачає обов’язок 
відновити міжнародний правопорядок, 
відшкодувати завдану шкоду, можливість 
запровадження щодо держави-порушниці 
санкцій та обмежень, з-поміж яких еконо-
мічні санкції є м’якшими, порівняно із об-
меженням суверенітету, позбавленням час-
тини території, забороною мати певні види 
збройних сил.
До практичних заходів, спрямованих 

на досягнення означених цілей, належать 
розв’язання проблеми участі агресора в ро-
боті Ради Безпеки ООН; визнання Украї-
ною юрисдикції Міжнародного криміналь-
ного суду, інших міжнародних судових 
органів та притягнення до кримінальної 
відповідальності винних у злочинах, що 
супроводжують агресію РФ проти України; 
ініціювання розгляду спорів у Міжнародно-
му Суді ООН; звернення до Європейсько-
го суду з прав людини; звернення україн-
ських державних та приватних юридичних 
осіб до міжнародних арбітражних механіз-
мів щодо відшкодування заподіяних РФ 
матеріальних збитків; застосування до Ро-
сійської Федерації санкцій як визнаного у 
міжнародному праві механізму притягнен-
ня відповідальності за правопорушення. 
Кожен з цих аспектів має бути ретельно 
проаналізований з огляду на можливості 
застосування відповідних механізмів, їхні 
переваги та можливі недоліки і проблеми, 
практичні перспективи.
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Шляхи розв’язання проблеми участі агресо-
ра в роботі Ради Безпеки Організації Об’єднаних 
Націй
Робота Ради Безпеки ООН була забло-

кована Російською Федерацією від початку 
її агресії проти України у лютому 2014 р.; 
надалі РФ постійно і цілеспрямовано зава-
жає ухваленню будь-яких конструктивних 
рішень. Ці обставини, безперечно, актуалі-
зують проблему участі РФ у роботі Радбезу і 
Організації загалом. 
Про проблеми функціонування Радбезу 

ООН, у тому числі в контексті зловживання 
правом вето постійними членами, йдеться 
вже давно [2, 3, 4]. Так, С. Гасслер з цього 
приводу зазначає, що хоча постійні члени 
Радбезу повинні використовувати право 
вето таким чином, щоб дотримуватись своїх 
зобов’язань, визначених у Статуті ООН, але 
так відбувається далеко не завжди [5]. На 
думку Г. Кехлера, наявність у кількох дер-
жав права вето в РБ ООН веде до «повної 
сваволі» при правореалізації у сфері міжна-
родного права, тому що інтереси постійних 
членів – критерій для застосування або не-
застосування (а) конкретних норм міжна-
родного права і Статуту ООН, і (b) резолю-
цій, ухвалених Радою Безпеки відповідно 
до розділу VII Статуту. Отже, верховенство 
права стає еквівалентом «права сильного» [6].
На проблеми Ради Безпеки ООН неодно-

разово вказували і російські науковці. Так, 
Т. Говердовська зазначила: «Самоусунення 
Ради Безпеки ООН в окремих випадках від 
розв’язання міжнародних конфліктів і при-
пинення актів агресії, прецеденти утриман-
ня або неучасті постійних членів РБ ООН в 
голосуванні із суттєвих питань грубо пору-
шують Статут ООН і суперечать міжнарод-
ному праву. Це істотно знижує авторитет 
Організації і самої Ради Безпеки, справляє 
негативний вплив на систему колективної 
безпеки. Через свою універсальність РБ 
ООН повинна жорсткіше, оперативніше і 
ясніше реагувати на явні порушення Ста-
туту ООН і міжнародного права незалежно 
від того, яка саме держава або держави є по-
рушниками [7].
Ще у 2004 р. росіяни О. Задохін та 

О. Орлов стверджували: «У наші дні над-
звичайно серйозне джерело загрози для 

чинного світопорядку та його «базисного 
елементу» – Організації Об’єднаних На-
цій – «антисистемні» дії низки держав. Тоб-
то дії, пов’язані з порушенням прийнятих 
правил поведінки на міжнародній арені, 
сформованих на основі Статуту ООН, норм 
і принципів міжнародного права. Цілком 
очевидно, що ООН, при всій геніальності 
її конструкції, виявляється абсолютно без-
порадною в тих випадках, коли на слизьку 
стежку порушення міжнародних законів 
стають великі держави, що входять до еліт-
ного клубу постійних членів Ради Безпеки. 
Саме ті держави, творці і гаранти чинного 
нині світопорядку, закріпленого у принципі 
їхньої одноголосності у РБ ООН. Однак ці 
ж держави (скажемо більше – тільки вони) 
можуть його і зруйнувати, бо іншої реальної 
сили, здатної на подібний «подвиг», не іс-
нує в природі» [8]. Як бачимо, ці слова стали 
пророчими, однак автори не могли перед-
бачити, що руйнівником сучасної системи 
безпеки стануть не США, зазвичай демоні-
зовані багатьма представниками російської 
науки, в тому числі і правової, а якраз Росій-
ська Федерація. 
У контексті реформування РБ ООН ви-

словлюються різні пропозиції: про збіль-
шення кількості постійних членів (як з пра-
вом вето, так і без нього) [9], збільшення 
кількості непостійних членів, зміна прин-
ципу формування Радбезу і введення об-
межень у частині застосування вето [10]. 
Г.Кехлер запропонував дещо інший підхід 
до членства у РБ ООН: «Сформувати нову 
глобальну систему в рамках реформованої 
Ради Безпеки можуть регіональні утворен-
ня. Вони – як постійні члени у старій системі 
післявоєнного устрою – представлятимуть 
нову РБ ООН на основі справедливого гео-
графічного розподілу і спільної відповідаль-
ності за глобальні справи. Жодна держава 
будь-якого регіону, як і жодне регіональне 
угруповання не має користуватися приві-
леями, бо це може глибоко дестабілізувати 
світовий порядок» [11]. 
З 1994 р. зроблено 16 доповідей робочої 

групи відкритого складу з питань справед-
ливого представництва у Раді Безпеки, роз-
ширення його членського складу та інших 
питань, пов’язаних з РБ ООН. На жаль, усі 
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вони мають абстрактний характер, робоча 
група змогла лише визначити шляхи ре-
форм, які врешті не знайшли підтримки [12].
Проте світовій спільноті наразі необхід-

но нарешті знайти відповіді на виклики, що 
постали через ситуацію, коли держава-агре-
сор і водночас постійний член РБ ООН за до-
помогою права вето блокує її роботу, зводячи 
функціонування головного органу світової 
системи безпеки, відповідального за підтри-
мання миру, до майданчика для обміну за-
явами представників держав-членів. 
Необхідність реформування Ради Безпе-

ки ООН (через збільшення кількості постій-
них членів, введення подвійного вето, об-
меження використання вето, недопущення 
використання права вето державою-агресо-
ром тощо) справді давно на часі. Цього ви-
магають не лише останні події, пов’язані з 
агресивними війнами Росії в Сирії та Украї-
ні, але й докорінна зміна обставин, зміщен-
ня економічних та політичних акцентів у 
світі з моменту ухвалення Статуту ООН.
У цьому контексті постає питання і про 

наявність міжнародно-правових підстав 
для членства Російської Федерації в самій 
Організації Об’єднаних Націй. Як відомо, 
питання членства в ООН регламентується 
розділом II («Члени Організації») її Статуту. 
На основі аналізу статей 3 і 4 Статуту мож-
на дійти таких висновків: по-перше, члени 
ООН – це лише ті держави, які були від по-
чатку члени цієї організації (ст. 3) або піз-
ніше приєдналися до неї на підставі норм 
ст. 4; по-друге, якщо йдеться про прийнят-
тя певної держави у члени Організації, вона 
повинна відповідати певним вимогам (бути 
«миролюбною державою» та взяти на себе 
зобов’язання згідно зі Статутом ООН); по-
третє, прийняття держави у члени Органі-
зації відбувається постановою Генеральної 
Асамблеї ООН за рекомендацією Ради Без-
пеки (п. 2 ст. 4). Однак Росія і не первісний 
член ООН (як, приміром, Україна та Білорусь), 
і не була прийнята у члени Організації на під-
ставі постанови Генеральної Асамблеї ООН за 
рекомендацією Ради Безпеки. 
Статут ООН не передбачає можливості 

членства в цій міжнародній організації на під-
ставі правонаступництва. Саме тому всі ко-
лишні республіки СФРЮ, разом із Сербією 

(у складі Союзної Республіки Югославії у 
2000 р.), були змушені після розпаду СФРЮ 
окремо вступати в ООН. Саме так мала б 
вчинити і Росія після розпаду СРСР, бо тіль-
ки такий вступ до ООН відповідає Статуто-
ві цієї організації [13]. Рішення Ради голів 
держав СНД від 21.12.1991 р., у якому вони 
(крім Грузії) висловили згоду на продовжен-
ня РФ членства СРСР в ООН, аж ніяк не 
може вважатись такою, що відповідає поло-
женням Статуту ООН. 
Є. Блюм у своїй статті, присвяченій про-

блематиці членства Росії в Організації, за-
значив: «З кінцем самого Радянського Сою-
зу його членство в ООН повинно було авто-
матично припинитися, і Росія повинна була 
б бути допущена до членства в такий саме 
спосіб, як і нові незалежні республіки (за ви-
нятком Білорусі та України)» [14].
Цей же автор, аналізуючи заяву пред-

ставника Росії про те, що Росія «продовжує» 
(continuing) членство Радянського Союзу 
в ООН, вказує: «Цю заяву Російської Фе-
дерації – зроблену через три дні (а можли-
во, і через шістнадцять днів) після розпаду 
Радянського Союзу – що вона «продовжує» 
його правове існування, а також його член-
ство в ООН, треба вважати, незалежно від 
очевидних політичних переваг, серйозно 
помилковою з правового боку» [15]. Справ-
ді, оскільки Союз РСР розпався (У преамбу-
лі Угоди про створення СНД від 8.12.1991 
р., укладеного засновниками Союзу Росією, 
Україною та Білоруссю, вказано: «СРСР як 
суб’єкт міжнародного права і геополітична 
реальність припиняє своє існування») [16], а 
сторони Угоди не бажали його збереження 
в будь-якій формі, Російська Федерація аж 
ніяк не могла стати державою-продовжува-
чем СРСР, зокрема, і щодо членства в ООН. 
Держава-продовжувач, відповідно до 

міжнародного права, можлива, якщо по-
передня держава зберігається, а з її складу 
виходить певна частина (частини) [17]. Як 
слушно вказує з цього приводу М. Буромен-
ський [18], у такому випадку щодо Статуту 
ООН діяли б положення ч. 1 ст. 34 «Право-
наступництво держав у випадках відокрем-
лення частин держави» Віденської конвен-
ції про правонаступництво держав щодо до-
говорів 1978 р.: «Коли частина або частини 
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території держави відокремлюються й утво-
рюють одну або декілька держав, незалеж-
но від того, чи продовжує існувати держа-
ва-попередниця: a) будь-який договір, що 
був чинним на момент правонаступництва 
держав щодо всієї території держави-по-
передниці, залишається чинним стосовно 
кожної утвореної в такий спосіб держави-
спадкоємниці» [19]. Однак Угодою про ство-
рення СНД сторони однозначно закріпили, 
що відбувається не вихід зі складу держави її 
частин, а припинення існування Союзу РСР. 
Відтак, відповідно до міжнародного права 
всі колишні радянські республіки стали в 
рівній мірі правонаступницями Радянсько-
го Союзу, жодна з них, у тому числі і Росія, не 
могла стати державою-продовжувачем СРСР. 
Пострадянські держави не просто усві-

домлювали це, а і чітко закріпили у клю-
чових міжнародно-правових актах, напри-
клад, в Угоді про створення Співдружності 
Незалежних Держав від 8.12.1991 р. [20], 
Договорі про правонаступництво щодо зо-
внішнього державного боргу та активів Со-
юзу РСР від 4.12.1991 р. [21], Рішенні Ради 
голів держав-учасниць СНД про правонас-
тупництво щодо договорів, які становлять 
взаємний інтерес, державної власності, дер-
жавних архівів, боргів та активів колишньо-
го СРСР від 20.03.1992 р. [22], Меморандумі 
про взаєморозуміння з питання правонас-
тупництва щодо договорів колишнього Со-
юзу РСР, які представляють взаємний ін-
терес від 6.07.1992 р. [23] та в інших актах 
з питань правонаступництва. Україна чітко 
висловила свою позицію, з-поміж інших, у 
заяві МЗС від 10.02.1992 р., у якій вказала 
на неприпустимість односторонніх рішень 
щодо держави-продовжувача СРСР. Зрозу-
міло, що РФ не могла одночасно мати (і таке 
не могло визнаватись іншими державами 
СНД) статус і однієї з правонаступниць Ра-
дянського Союзу, і держави-продовжувача 
Радянського Союзу. 
Необґрунтованість, з міжнародно-право-

вого погляду, концепції «Росія – держава-
продовжувач СРСР» добре розуміли і вче-
ні-юристи. Наприклад, І. Лукашук з цього 
приводу зазначав: «В Алма-Атинській декла-
рації країн СНД 1991 р. йшлося, що «з утво-
ренням Співдружності Незалежних Держав 

Союз Радянських Соціалістичних Республік 
припиняє своє існування». На питання про 
правонаступництво щодо договорів та сама 
Декларація містила чітку відповідь: учасниці 
СНД гарантують «виконання міжнародних 
зобов’язань, що походять з договорів і угод 
колишнього Союзу РСР». З цього видно, що 
всі члени Співдружності рівною мірою роз-
глядалися як правонаступники СРСР. Од-
нак реалізація цього рішення практично 
була неможлива. Радянський Союз був одні-
єю з опор чинної міжнародної політичної та 
правової системи. Особливо великою його 
роль була у військово-політичній структурі, 
а також у системі ООН. Ліквідація СРСР по-
ставила все це під загрозу. Жоден з право-
наступників не міг претендувати на член-
ство в ООН шляхом правонаступництва, не 
говорячи вже про місце постійного члена 
Ради Безпеки. Серйозні труднощі в забез-
печенні своїх прав виникали перед Росією. 
Вихід з положення, що склалося, було штуч-
но знайдено в концепції «Росія – держава – 
продовжувач СРСР». Вона означає, що місце 
СРСР у світовій політиці займає Росія. Вона 
основний, генеральний правонаступник Со-
юзу, і на неї покладається головна відпові-
дальність за виконання його зобов’язань» 
[24]. Отже, як бачимо, підкреслюються не 
просто політичні причини членства РФ в 
Організації Об’єднаних Націй, а позаправо-
ва природа відповідних рішень. 
Не дивно і те, що про сам процес юри-

дичного оформлення набуття Росією член-
ства в ООН відомо надзвичайно мало як 
про подію глобальної важливості: зокрема 
21.12.1991 р. ухвалене Рішення голів дер-
жав СНД («Держави Співдружності підтри-
мують Росію в тому, щоб вона продовжила 
членство Радянського Союзу в ООН, вклю-
чаючи постійне членство в Раді Безпеки 
і інших міжнародних організаціях») [25], 
24.12.1991 р. Президент РФ Б.Єльцин на-
правив послання до Генерального секре-
таря ООН, у якому просто повідомив про 
продовження членства СРСР в ООН Росій-
ською Федерацією, а також про збережен-
ня нею відповідальності за всіма правами 
та обов’язками СРСР відповідно до Статуту 
ООН [26]. Надалі, за інформацією МЗС Ро-
сії, «Генеральний Секретар направив цьо-
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го листа (послання Президента РФ) до всіх 
членів Організації. На підставі думки юри-
дичного департаменту Секретаріату ООН, 
він вважав, що це звернення має характер 
повідомлення, констатує реальність і не по-
требує формального схвалення з боку ООН. 
Про згоду з таким підходом повідомили усі 
постійні члени Ради Безпеки, інші провідні 
країни, і з 24.12.1991 р. Російська Федерація 
подовжила членство в ООН» [27], зокрема 
й членство в Раді Безпеки. У ноті МЗС від 
13.01.1992 р. про «продовження здійснення 
прав та виконання обов’язків, що походять 
з міжнародних договорів, укладених СРСР». 
Однак тлумачення Росією правових під-

став її членства в Радбезі як правонаступ-
ника СРСР на міжнародній арені після ні-
бито «проходження необхідних процедур, 
встановлених Статутом ООН» [28] грубо су-
перечить і фактам, і нормам міжнародного 
права. Вказане пояснюється тим, що «проце-
дура», застосована щодо Росії, аж ніяк не співпа-
дає з передбаченою у Статуті ООН при набутті 
членства новими державами, а саме вказаною 
у ст. 3: «Початковими членами Організації 
Об’єднаних Націй є держави, які, взявши 
участь у Конференції в Сан-Франциско по 
створенню Міжнародної Організації або ра-
ніше підписавши Декларацію Об’єднаних 
Націй від 1.01.1942 р., підписали і ратифі-
кували цей Статут у відповідності зі стат-
тею 110 (до таких належать СРСР, Україна 
і Білорусь, але не Росія) і ст. 4 «Прийняття 
в члени Організації відкритий для всіх ін-
ших миролюбних держав, які візьмуть на 
себе зобов’язання, що містяться в цьому 
Статуті і які, за судженням Організації, мо-
жуть і бажають ці зобов’язання виконувати. 
Прийняття будь-якої такої держави в члени 
Організації здійснюється постановою Ге-
неральної Асамблеї за рекомендацією Ради 
Безпеки» [29]. 
Саме таку процедуру пройшла Федера-

тивна Республіка Югославія (ФРЮ), якій і 
ГА ООН, і РБ ООН у своїми резолюціями 
1992 р. [30, 31], у суворій відповідності із 
вказаними нормами Статуту, відмовили у 
автоматичному продовженні членства Со-
юзної Федеративної Республіки Югославія. 
При цьому було чітко визначено, що ФРЮ 
повинна подати заявку на членство в ООН і 

до ухвалення відповідного рішення не може 
брати участь у роботі Генеральної Асамблеї 
[32].
Натомість, як бачимо, у випадку Росії 

жодної процедури погоджень або затвер-
джень не було проведено, не було рішення 
ні Генеральної Асамблеї ООН, ні Ради Без-
пеки, яких лише повідомили про цю транс-
формацію, ні навіть жодних офіційних заяв. 
Тому те, що при допущенні членства Росій-
ської Федерації в Організації Об’єднаних 
Націй грубо порушено норми Статуту ООН, 
не викликає жодних сумнівів. Важливо до-
дати, що Рішення голів держав СНД від 
21.12.1991 р. не було зареєстровано у Секре-
таріаті ООН згідно зі ст. 102 Статуту, відтак, 
відповідно до ч. 2 ст. 102 на нього не можна 
посилатись у будь-якому органі ООН [33].
Усе вказане підтверджується навіть при 

аналізі праць тих учених, які заявляли про 
правомірність членства РФ в Організації. 
Так, Р. Мюллерсон посилався не на юри-
дичні аргументи: «По-перше, після розпаду 
СРСР Росія залишається однією з найбіль-
ших держав у світі географічно і демографіч-
но. По-друге, Радянська Росія після 1917 р. 
і особливо Радянський Союз після 1922 р. 
розглядалися як продовження тієї ж держа-
ви, яка існувала у період Російської імперії. 
Це об’єктивні чинники, які демонструють, 
що Росія – продовження Радянського Со-
юзу. Третя причина (суб’єктивний фактор) 
– поведінка держави і визнання безперерв-
ності третіми державами» [34]. Зауважимо, 
що дослідник не посилається на жодну нор-
му міжнародного права, відповідно до якої 
РФ могла б розглядатись як держава-продо-
вжувач Радянського Союзу.
Показово, що відповідно до Статуту ООН 

Росія і досі не є членом Ради Безпеки. Згідно зі 
ст. 23 Статуту один з постійних членів РБ 
ООН – Союз Радянських Соціалістичних 
Республік, а не Росія [35]. Це положення досі 
не змінене, що вже саме по собі робить пере-
бування РФ у Раді Безпеки неправомірним і, 
додамо, не виглядає випадковим: держави-
члени ООН, маючи для цього всі можливості, 
досі не змінили Статут, не ухвалили рішення, 
яке б усе ж таки могло юридично закріпити 
набуття Росією членства і, таким чином, не 
продемонстрували відповідної позиції. 
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Як уже зазначено, Російська Федерація 
могла б «зайняти місце» СРСР у РБ ООН 
лише в тому разі, якби зі складу Радянсько-
го Союзу вийшли всі республіки, крім самої 
Росії, – тоді б могло йтися про «контитуїтет» 
РФ стосовно Союзу РСР. Але цього не стало-
ся, СРСР припинив своє існування як дер-
жава і суб’єкт міжнародного права.
Показово й інше, автори Статуту Орга-

нізації Об’єднаних Націй визнали, що п’ять 
країн – Китай, Франція, Союз Радянських Со-
ціалістичних Республік, Сполучене Королів-
ство і Сполучені Штати – через їхню ключову 
роль у створенні ООН будуть продовжувати 
відігравати важливу роль у підтримці міжна-
родного миру і безпеки. Їм був наданий спе-
ціальний статус постійних членів Ради Без-
пеки, а також спеціальне право голосування, 
відоме як «право вето». Очевидно, що Росій-
ська Федерація (що по факту посідає місце 
СРСР у цьому органі) не лише не продовжує 
відігравати важливу роль у підтримці міжна-
родного миру і безпеки, а є держава-агресор, 
загроза для миру та стабільності. 
Ба більше, Росія намагається використо-

вувати Раду Безпеки ООН як інструмент для 
поширення неправдивої інформації та ви-
кривлених фактів, ставлячи під сумнів чин-
не міжнародне право, чим перекреслює саму 
сутність РБ ООН. Такі дії Російської Феде-
рації розмивають основи світового порядку, 
який базується на Статуті ООН і особливій 
відповідальності Ради Безпеки та її постій-
них членів за підтримання міжнародного 
миру і безпеки. Росія свідомо зловживає сво-
їм статусом постійного члена РБ ООН і не ви-
правдовує тієї довіри, яку міжнародна спіль-
нота висловлює постійним членам Ради Без-
пеки ООН. Важко знайти у сучасному світі 
державу, дії якої суперечили б вимогам щодо 
членства у Радбезі більше, аніж дії РФ. Годі й 
казати про такі держави, як ФРН, Японія, Ін-
дія, тобто великі держави зі значно більшим 
політичним та економічним потенціалом, 
аніж РФ, які справді відповідають зазначе-
ним критеріям і можуть сприяти підтримці 
міжнародного миру і безпеки.
Слід підкреслити, що неодноразове по-

силання представників РФ на те, що право 
вето здобуте Росією «кров’ю російського на-
роду, пролитою за часів Другої світової ві-

йни», таке, що нехтує величезним внеском 
українського та інших народів СРСР у пере-
могу над фашизмом і образливе та непри-
йнятне для України [36]. Юридичним об-
грунтуванням членства Російської Федерації 
в РБ ООН зазвичай називають Рішення Ради 
голів держав СНД, ухваленого 21.11.1991 р., 
у якому зазначено, що «Держави Співдруж-
ності підтримують Росію в тому, щоб вона 
продовжила членство СРСР в ООН, зокре-
ма постійне членство в Раді Безпеки та ін-
ших міжнародних організаціях». Рішення 
підписали 11 держав СНД, крім Грузії. При 
цьому можливість нехтування думкою на-
віть однієї держави, що входила до Союзу 
РСР, є сумнівним. 
Наміри сторін чітко прослідковуються 

на прикладі положень преамбули і ст. 5 Уго-
ди про створення СНД [37], Алма-Атинської 
декларації [38], ухваленої, як і Рішення го-
лів держав СНД, 21.12.1991 р. У самому ж 
Рішенні вказано (преамбула), що при його 
ухваленні сторони виходять з наміру кожної 
держави виконувати зобов’язання, що похо-
дять зі Статуту ООН [39]. 
Очевидно, що з моменту появи Рішення 

від 21.12.1991 р. відбулась докорінна зміна 
обставин, і згода України на перебування в 
Раді Безпеки держави, яка чинить проти неї 
агресію, порушуючи, звісно, основоположні 
норми Статуту ООН, Декларації про прин-
ципи міжнародного права 1970 р., Гельсін-
ського заключного акту 1975 р., Угоди про 
створення СНД та багатьох інших між-
народних договорів (і при цьому якимось 
незрозумілим чином повинна сприяти під-
тримці міжнародного миру та безпеки), на 
сьогодні є абсолютно безпідставною.
Втім, існують і суто процесуальні чин-

ники: Рішення голів держав СНД від 
21.12.1991 р. ухвалене у момент, коли лише 
4 з 11 підписантів ратифікували Угоду про 
створення СНД і стали, таким чином, його 
членами, не є міжнародним договором, бо 
не відповідає критеріям, визначеним Ві-
денською конвенцією про право міжнарод-
них договорів 1969 р., не зареєстроване в 
Секретаріаті ООН згідно зі ст. 102 Статуту 
Організації, що, як зазначалось, виключає 
правомірність посилання на нього в органах 
ООН. Воно не є і повідомленням про право-
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наступництво РФ щодо членства в РБ ООН 
чи відмову інших держав СНД від правонас-
тупництва, бо у ст. 12 Угоди про створення 
СНД закріплене протилежне. 
Зважаючи на всі наявні юридичні пере-

думови, систематичні порушення РФ прин-
ципів і норм міжнародного права, агресивну 
повномасштабну війну Росії проти України, 
що супроводжується масовими військовими 
злочинами проти мирного населення та ге-
ноцидом українського народу, стає очевид-
ним, що членство Росії в ООН не має між-
народно-правових підстав.
Перед міжнародною спільнотою постало 

нагальне питання про термінове внесення 
змін до Статуту ООН та вилучення Росій-
ської Федерації із Ради Безпеки чи Органі-
зації Об’єднаних Націй або припинення її 
членства в ООН шляхом ухвалення відпо-
відного рішення в рамках Організації. Адже 
згідно зі ст. 6 чинного на сьогодні Статуту 
ООН, член Організації, який систематично 
порушує принципи, що містяться в цьому 
Статуті, може бути вилучений з Організації 
Генеральною Асамблеєю (згідно зі ст. 18 – 
двома третинами голосів) за рекомендацією 
Ради Безпеки [40]. Як зазначено, Російська 
Федерація, починаючи з 2014 р., система-
тично порушує всі принципи, закріплені 
в Статуті. Виходячи з цього, можна впев-
нено стверджувати, що юридичні підстави 
для вилучення РФ зі складу ООН є, однак, 
знову ж таки, агресор має право вето на рі-
шення Радбезу, у тому числі і рекомендації, 
а інші члени РБ ООН впродовж 2014 – 2022 
рр. так і не поставили питання про немож-
ливість голосування держави, дій якої воно 
безпосередньо стосується. 

Визнання юрисдикції Міжнародного кримі-
нального суду та інших міжнародних судових ор-
ганів для притягнення до кримінальної відпові-
дальності винних у злочинах, що супроводжують 
агресію РФ проти України
У міжнародному праві злочин агресії ви-

значається, з одного боку, як діяння, за яке 
несуть відповідальність держави, з іншого 
– як злочин фізичних осіб, що передбачає 
індивідуальну відповідальність за міжнарод-
ним кримінальним правом. 

Очевидно, що в умовах російської агресії 
українські національні правові механізми з 
об’єктивних причин у більшості випадків не 
здатні ані запобігти цим злочинам, ані забез-
печити належний захист цивільного населення, 
ані затримати злочинців та притягти їх до 
відповідальності. Тому видається цілком при-
родною необхідність забезпечити можли-
вості використання процедур та механізмів, 
створених на регіональному і універсально-
му рівнях. 
У цьому контексті вважаємо слушними 

тези про необхідність якнайшвидшого по-
вноцінного приєднання України до Рим-
ського статуту Міжнародного криміналь-
ного суду (МКС), а також активізації робо-
ти компетентних органів нашої держави з 
розслідування всіх подій 2014 – 2022 рр. 
та притягнення до відповідальності всіх 
осіб, винних у воєнних злочинах та злочи-
нах проти людяності, вчинених на тери-
торії України. Такі дії, проведені у повній 
відповідності з доктриною «позитивної 
комплементарності», забезпечать вико-
нання міжнародних зобов’язань України, 
спрямованих на боротьбу з найтяжчими 
злочинами проти міжнародного права. 
При цьому у тих випадках, коли Україна 
з об’єктивних причин не зможе забезпечи-
ти судове переслідування осіб, що вчини-
ли міжнародні злочини на її території (на-
приклад, через їхнє переховування на те-
риторії інших країн), наша держава зможе 
розраховувати на допомогу Міжнародного 
кримінального суду, що отримає юрисдик-
цію стосовно всіх подій на території Укра-
їни [41]. 
Міжнародний кримінальний суд – наразі 

єдиний постійний орган міжнародного кри-
мінального правосуддя. У 1998 р. 120 дер-
жав-членів ООН прийняли Римський ста-
тут, який став основою для створення МКС 
[42]. Статут набув чинності 1.07.2002 р., коли 
його ратифікувало 60 держав. Серед понад 
120 держав, які наразі ратифікували Ста-
тут – усі члени Євросоюзу. Суд став першим 
постійним кримінальним судом. Він не вхо-
дить до структури Організації Об’єднаних 
Націй, але може порушувати справи за по-
данням Ради Безпеки ООН [43]. 
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Ставши учасницею Статуту МКС, Укра-
їна поширила б юрисдикцію Суду на всю 
свою територію, зокрема Кримський пів-
острів та інші території, які наразі окуповані 
російськими загарбниками. Це дозволило б 
притягати до кримінальної відповідальнос-
ті за злочини, що підпадають під предметну 
юрисдикцію МКС і скоєні на території на-
шої держави громадянами іноземних держав, 
у тому числі й Російської Федерації, попри те, 
що сама РФ не приєдналась до Римського ста-
туту МКС. Справа в тому, що відповідно до 
п. 2 ст. 12 Статуту Суд може здійснювати 
свою юрисдикцію, якщо держава є учасни-
ком Статуту або визнає юрисдикцію Міжна-
родного кримінального суду і на її терито-
рії було скоєно злочини, що підпадають під 
юрисдикцію Суду. 
Злочини, на які поширюється юрисдик-

ція МКС, визначені у ст. 5 Статуту 1998 р. 
Йдеться про її обмеження найсерйознішими 
злочинами, які викликають занепокоєність 
всієї міжнародної спільноти: a) злочином 
геноциду; b) злочинами проти людяності; с) 
воєнними злочинами; d) злочином агресії. 
Стосовно останнього визначено, що МКС 
має юрисдикцію щодо нього, як тільки буде 
прийнято, відповідно до статей 121 і 123, 
положення, що містить визначення злочи-
ну агресії і визначає умови, у яких Суд має 
юрисдикцію щодо цього злочину. Таке по-
ложення узгоджується з відповідними при-
писами Статуту ООН. 
Необхідно відзначити важливість у цьо-

му аспекті рішень, ухвалених 2010 р. на 
Кампальській конференції: до Статуту МКС 
внесені зміни, що містять положення про 
ознаки злочину агресії. Згідно із ухваленою 
на тоді статтею 8-bis Статуту «злочин агре-
сії» означає планування, підготовку, ініці-
ювання або вчинення особою, яка в змо-
зі фактично здійснювати керівництво або 
контроль над політичними або військовими 
діями держави, акту агресії, що в силу свого 
характеру, серйозності і масштабів є грубим 
порушенням Статуту ООН. При цьому ви-
значено, що акт агресії – це застосування 
збройної сили державою проти сувереніте-
ту, територіальної цілісності або політичної 
незалежності іншої держави або будь-яким 
іншим чином, несумісним зі Статутом ООН. 

Конкретні дії, які являють собою акт агресії, 
визначаються за положеннями ст. 3 Резолю-
ції ГА ООН щодо агресії 1974 р. [44]. Однак 
згідно зі ст. 15-bis Статуту МКС він здійснює 
юрисдикцію щодо цього злочину згідно з рі-
шенням, ухваленим після 1.01.2017 р. тією 
ж більшістю держав-учасниць, що необхідна 
для прийняття змін до Статуту, тобто трид-
цятьма державами.
Стосовно ж юрисдикції МКС щодо осіб, 

то вона поширюється на індивідів, яким 
пред’явлено обвинувачення у скоєнні між-
народних злочинів і які підлягають притяг-
ненню до індивідуальної кримінальної від-
повідальності [45]. Принципово важливим 
стало закріплення у Римському статуті поло-
ження про те, що Міжнародний кримінальний 
суд не визнає імунітетів голів держав та вищих 
посадових осіб. Стаття 27 передбачає недо-
пустимість посилань на посадове станови-
ще, визначаючи, що Статут застосовується 
до всіх осіб однаковою мірою без будь-якого 
розрізнення на підставі посадового станови-
ща. Зокрема, посадове становище як голови 
держави або уряду, члена уряду або парла-
менту, обраного представника або посадової 
особи уряду жодним чином не звільняє осо-
бу від кримінальної відповідальності та само 
по собі не є підставою для пом’якшення ви-
року. Стаття 28 Статуту присвячена питан-
ням відповідальності командира [46].
Вкрай важливими у контексті воєнних 

злочинів та злочинів проти людяності, вчи-
нених упродовж російської агресії проти 
України у 2014 – 2022 рр., є норми ч. 3 ст. 
25, згідно з якою особа підлягає криміналь-
ній відповідальності і покаранню за злочин, 
що підпадає під юрисдикцію Суду, з-поміж 
інших підстав, якщо ця особа:

a) вчиняє такий злочин індивідуально, 
спільно з іншою особою або через іншу осо-
бу, незалежно від того, чи підлягає ця інша 
особа кримінальній відповідальності;

b) наказує, підбурює або спонукає вчини-
ти такий злочин, якщо цей злочин скоюється 
або якщо має місце замах на цей злочин;

c) з метою полегшити вчинення такого 
злочину здійснює пособництво, підбурює 
або будь-яким іншим чином сприяє його 
вчиненню або замаху на нього, включаючи 
надання засобів для його вчинення;
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d) будь-яким іншим чином сприяє вчи-
ненню або замаху на вчинення такого злочи-
ну групою осіб, які діють зі спільною метою. 
Таке сприяння має чинитись умисно або i) з 
метою підтримки злочинної діяльності або 
злочинної мети групи в тих випадках, коли 
така діяльність або мета пов’язана з вчинен-
ням злочину, що підпадає під юрисдикцію 
Суду; або ii) з усвідомленням умислу групи 
вчинити злочин. 
Відтак, керівництво Російської Федера-

ції цілком може бути притягнуто до відпо-
відальності за злочини, вчинені на території 
України. Якщо мова йде про воєнні злочини 
та злочини проти людяності, очільники РФ 
відповідатимуть, зокрема, за підбурення чи 
сприяння вчиненню цих злочинів особовим 
складом підпорядкованих їм збройних сил, 
тобто йдеться про достатньо широке коло 
фактичних підстав. Обставини агресії, про 
які зазначено у цьому дослідженні, залиша-
ють небагато сумнівів у наявності відповід-
них фактичних підстав. 

 Тож, «керуючись положеннями Кон-
венції про запобігання злочину геноциду 
та покарання за нього, нормами звичаєво-
го міжнародного права та беручи до уваги 
положення Римського статуту Міжнарод-
ного кримінального суду, наголошуючи на 
міжнародно-правовому зобов’язанні всіх 
держав співпрацювати задля припинення 
порушень загальновизнаних норм міжна-
родного права, до яких належить заборона 
геноциду, а також злочинів проти людя-
ності та воєнних злочинів», Верховна Рада 
України 14.04.2022 р. ухвалила рішення, що 
«дії, вчинені Збройними силами Російської 
Федерації та її політичним і військовим ке-
рівництвом під час останньої фази збройної 
агресії Російської Федерації проти України, 
яка розпочалася 24 лютого 2022 року, гено-
цидом Українського народу» [47].

 27 квітня 2022 р.парламент Канади од-
ноголосно ухвалив постанову, яка визнає дії 
Росії в Україні геноцидом. Канадські депу-
тати наголосили, що є достатні докази си-
стемних і масових військових злочинів та 
злочинів проти людяності, які вчинили про-
ти українців російські військові за вказівкою 
диктатора В.Путіна та членів російського 
парламенту. Як ідеться в клопотанні Пала-

ти громад Канади, військові злочини Росії 
включають: масові звірства, систематичні 
випадки навмисних вбивств українських 
мирних жителів, осквернення трупів, на-
сильницьке переміщення українських дітей, 
тортури, фізичну шкоду, психічну шкоду, 
зґвалтування [48]. Перед цим прем’єр-
міністр Канади Джастін Трюдо охаракте-
ризував дії РФ під час вторгнення в Україну 
та її способи ведення війни терміном «гено-
цид». Першою серед країн ЄС війну Росії 
проти України визнала геноцидом україн-
ського народу Естонія.
Втім, можливість притягнення до від-

повідальності залежатиме передусім від 
того, чи стане наша держава учасницею 
МКС. Україна брала активну участь в під-
готовці Римського статуту, підписала його 
та приєдналася до Угоди про привілеї та 
імунітети Міжнародного кримінального 
суду [49]. Проте Статут досі не ратифіко-
вано Верховною Радою, 11.07.2001 р. Кон-
ституційний Суд України надав висновок, 
згідно з яким Статут не відповідає Консти-
туції України «в частині, що стосується по-
ложень абз. 10 преамбули та ст. 1 Статуту, 
за якими «Міжнародний кримінальний 
суд ... доповнює національні органи кри-
мінальної юстиції»» [50]. Суд визначив, що 
йдеться про невідповідність вказаних по-
ложень Римського статуту нормам ч. 1, ч. 
3 ст. 124, ч. 5 ст. 125 Конституції України, 
згідно з якими не допускається делегуван-
ня функцій судів України іншим органам 
і створення судів, не передбачених Осно-
вним Законом [51].
Зміст відповідних положень (преамбули 

та статті 1 Римського статуту) повно розкри-
то у статті 17, якою передбачено, що Між-
народний кримінальний суд діє лише тоді, 
коли сама держава не здатна або не бажає 
притягти до відповідальності осіб, котрі ско-
їли злочини [52]. «Небажання» має місце у 
трьох випадках:
а) судовий розгляд було проведено або 

проводиться, або національне рішення було 
винесено з метою захисту відповідної особи 
від кримінальної відповідальності за злочи-
ни, що підпадають під юрисдикцію МКС;

b) мала місце необґрунтована затримка з 
проведенням судового розгляду, яка в сфор-
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мованих обставинах несумісна з наміром 
піддати відповідну особу правосуддю;

c) судовий розгляд не проводився або не 
проводиться незалежно та неупереджено і 
порядок, за яким він проводився або про-
водиться, в обставинах, що склалися, є не-
сумісним з наміром піддати відповідну особу 
правосуддю [53].
Таким чином Статутом було закріплено 

відомий принцип комплементарності. Його 
мета – вирішення питання про співвідно-
шення міжнародної та національної кримі-
нальної юрисдикції щодо найтяжчих злочи-
нів проти міжнародного права: злочину ге-
ноциду, злочинів проти людяності, воєнних 
злочинів та злочину агресії. Характер цих 
злочинів, що посягають на найважливіші цін-
ності міжнародного співтовариства загалом, 
зумовлює обов’язок усіх держав забезпечити 
їхнє переслідування на національному рівні, 
співробітничати між собою та зі спеціалізова-
ними міжнародними судовими установами. 
Ці обов’язки передбачені і договірним 

міжнародним правом, зокрема Конвенцією 
про запобігання злочинові геноциду та по-
карання за нього 1948 р., чотирма Женев-
ськими конвенціями про захист жертв війни 
1949 р. та Додатковими протоколами до них 
1977 р., Конвенцією проти катувань та ін-
ших жорстоких, нелюдських або таких, що 
принижують гідність, видів поводження та 
покарання 1984 р. тощо, і загальним звичає-
вим міжнародним правом, що поширюється 
на всі держави світу без винятку незалежно 
від їхньої участі в тому чи іншому міжнарод-
ному договорі. Відповідні норми належать 
до jus cogens (імперативних норм загального 
міжнародного права), а зобов’язання, що з 
них випливають, мають характер erga omnes, 
тобто не перед визначеними державами, а 
перед усім міжнародним співтовариством у 
цілому. 
М.Гнатовський цілком слушно, на наш 

погляд, відзначає висновок у справі про 
Римський статут надано Конституційним 
Судом України у час, коли ще не існувало 
жодної практики застосування принципу 
комплементарності власне МКС (що почав 
функціонувати лише у 2003 р.) та його тлу-
мачень Асамблеєю держав-учасниць. Остан-
ні повинні братися до уваги при тлумаченні 

положень Римського статуту (зокрема щодо 
принципу комплементарності) відповідно 
до п. 2 та п. 3 ст. 31 Віденської конвенції про 
право міжнародних договорів 1969 р. (що 
є частиною національного законодавства 
України) як наступна практика застосуван-
ня договору та угода, досягнута щодо дого-
вору державами, які беруть у ньому участь.
За змістом Римського статуту та подаль-

шої практики його тлумачення та застосу-
вання принцип комплементарності є не пробле-
мою, а гарантією запобігання неправомірному 
втручанню Міжнародного кримінального суду у 
компетенцію національних судових органів, і по-
кликаний не обмежити обсяг суверенітету 
держави, а, навпаки, захистити його. Випад-
ки, за яких Міжнародний кримінальний суд 
може визнати справу прийнятною всупереч 
позиції держави, яка має юрисдикцію щодо 
відповідних злочинів, обмежуються лише 
ситуаціями невиконання такою державою 
(з об’єктивних або суб’єктивних причин) її 
міжнародних зобов’язань, що випливають 
із імперативних норм загального міжнарод-
ного права та укладених нею міжнародних 
договорів.
Перспективи звернення до Конститу-

ційного Суду України у зв’язку зі змінами, 
які відбулись з моменту ухвалення рішення 
2001 р. і можуть передбачати інше тлума-
чення змісту Статуту МКС, наразі незрозу-
мілі. Одним зі шляхів, який може бути роз-
глянутий, є внесення змін до Конституції 
України, якими б передбачалось, що Україна 
може визнати юрисдикцію Міжнародного кри-
мінального суду на умовах, передбачених Рим-
ським статутом МКС.
Аналогічні норми були включені до 

Основних законів низки держав. Так, до 
Конституції Франції додана стаття 53-2, від-
повідно до якої Республіка може визнати 
юрисдикцію Міжнародного кримінального 
суду, як це передбачено договором, підпи-
саним 18.07.1998 р. [54]. Конституція Люк-
сембургу була доповнена такою нормою 
(ст. 118): «Положення Конституції не пере-
шкоджають схваленню Римського статуту 
Міжнародного кримінального суду, при-
йнятого в Римі 17.07.1998 р., і виконанню 
зобов’язань, що випливають зі Статуту, від-
повідно до умов, зазначених у ньому» [55].
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Статтею 7 Конституції Португалії було за-
кріплено, що з метою досягнення міжнарод-
ної справедливості, що сприяє дотриманню 
прав як окремих осіб, так і народів, і відпо-
відно до положення про комплементарність 
та інших умов, визначених у Римському ста-
туті, Португалія може прийняти юрисдик-
цію Міжнародного кримінального суду [56]. 
Можливий і розгляд пропозицій щодо 

більш широкого підходу, згідно з яким до 
Конституції України може бути внесено нор-
му про визнання юрисдикції міжнародних судів 
на підставі чинних міжнародних договорів, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною Радою 
України[57], або, враховуючи діяльність між-
народних трибуналів ad hoc, які створюють-
ся для чинення правосуддя над фізичними 
особами за обвинуваченням у міжнародних 
злочинах, – про визнання і юрисдикції міжна-
родних судів, що діють на основі статутів, при-
йнятих Радою Безпеки ООН [58].
Включення відповідних норм до Кон-

ституції України матиме наслідком поши-
рення юрисдикції Міжнародного кримі-
нального суду на всю територію України, 
тобто і на Автономну Республіку Крим, і на 
частини Донецької і Луганської області – на 
території, де Україна, з об’єктивних при-
чин, нездатна притягти до відповідальності 
осіб, винних у злочинах проти людяності чи 
воєнних злочинах, йдеться, зокрема, і про 
вищих посадових осіб Російської Федерації 
як організаторів цих злочинів.
Важливо враховувати, що згідно зі ст. 

11 Римського статуту юрисдикція МКС по-
ширюється тільки на злочини, вчинені піс-
ля набрання ним чинності. Таким чином, 
якщо держава приєднується до Статуту, 
Суд поширює свою юрисдикцію на злочи-
ни, вчинені після приєднання. Втім, з цих 
положень є виняток, передбачений п. 3 ст. 
12 Статуту МКС: Суд може займатися роз-
глядом ситуації щодо певних злочинів, пе-
реданої йому державою, що не є учасницею 
Статуту. Для цього відповідна держава має 
ухвалити рішення про визнання юрисдик-
ції Міжнародного кримінального суду щодо 
конкретних злочинів шляхом подання від-
повідної заяви Секретарю МКС.
Україна, як відомо, вже скористалася 

вказаним механізмом стосовно злочинів 

попередньої влади проти «Євромайдану». 
Відповідне рішення ухвалене Верховною 
Радою України 25.02.2014 р. Йдеться про 
Заяву ВРУ до Міжнародного кримінально-
го суду про визнання Україною юрисдикції 
суду щодо скоєння злочинів проти людянос-
ті вищими посадовими особами держави, 
які призвели до особливо тяжких наслідків 
та масового вбивства українських громадян 
під час мирних акцій протестів у період з 
21.11.2013 р. по 22.02.2014 р.[59] Заява зро-
блена Верховною Радою «як єдиним орга-
ном законодавчої влади України, від імені 
Українського народу». Секретар МКС отри-
мав її 17.04.2014 р.[60]. 
Отже, для забезпечення поширення 

юрисдикції МКС на злочини, вчинені на 
території Криму, частині Донецької і Лу-
ганської областей, а з початку повномасш-
табної війни Росії проти України - на тери-
торії усієї України, впродовж агресії 2014 – 
2022 рр. російськими посадовими особами, 
військовими, представниками спецслужб, 
необхідно при ратифікації Україною Рим-
ського статуту знов звернутись до механізму 
п. 3 ст. 12 Статуту і оголосити про визнання 
юрисдикції МКС на передбачені Римським ста-
тутом злочини, вчинені на території України з 
22.02.2014 р. 
Важливо усвідомлювати, що йдеться не 

про перекладення нашою державою розслі-
дування та відповідальності щодо його пе-
ребігу на МКС.
Загалом очевидно, що доцільність рати-

фікації Статуту Міжнародного криміналь-
ного суду та відповідність його положень 
Конституції України, при проведенні на-
лежного правового аналізу, не викликають і 
не можуть викликати жодних сумнівів.
Разом з тим, паралельно із розслідуван-

ням МКС був запущений процес створення 
Спеціального ad-hoc трибуналу для розслі-
дування злочину агресії (оскільки цей зло-
чин не може бути розслідуваний у рамках 
МКС в силу існуючих обмежень). 5 березня 
2022 року фахівцями у сфері міжнародного 
права була проголошена Декларація про 
створення такого Трибуналу за принципа-
ми Нюрнберзького Трибуналу після Другої 
світової війни. Створення такого Трибуналу 
отримало багато різних позицій (як схваль-
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них, так і таких, що мають певні застере-
ження) зі сторони міжнародного наукового 
співтовариства.

 Невдовзі Парламентська асамблея Ради 
Європи на засіданні 28 квітня ухвалила 
резолюцію з пропозицією терміново ство-
рити спеціальний міжнародний трибунал 
для розслідування воєнних злочинів під 
час агресії Росії проти України. У резолю-
ції ПАРЄ наголошується, що перед трибу-
налом має постати як військово-політичне 
керівництво Росії, так і безпосередньо ті, 
хто скоював злочини. 

 Згідно з резолюцією, запропонований 
трибунал повинен отримати повноваження 
на розслідування та судове переслідування 
злочину агресії, скоєного політичним і вій-
ськовим керівництвом РФ. Також трибунал 
повинен мати право видавати міжнародні 
ордери на арешт без обмеження імунітетом 
держави або очільників держав, урядів та 
інших державних посадовців. Трибунал має 
бути створений групою держав-однодумців 
у формі багатостороннього договору, схва-
леного Генасамблеєю ООН, за підтримки 
Ради Європи, ЄС та інших міжнародних 
організацій [61].

Висновки
 Визначальна риса агресивної війни Росії 

проти України – тяжкі негативні наслідки 
для міжнародного права, системи міжна-
родних відносин і сучасного світового по-
рядку загалом. Йдеться передусім про не-
безпеку встановлення «права сильного» як 
основи міжнародних відносин замість «між-
народного права співробітництва»; очевид-
ні загрози процесу ядерного роззброєння; 
потенціал російської агресії проти сусідів та 
інших держав, а також відповідні дії інших 
авторитарних режимів; втрату і авторитету, 
і практичної здатності Ради Безпеки ООН 
виконувати свої функції, ключові для миру і 
безпеки у світі загалом; можливі відцентрові 
тенденції у самій РФ та пов’язані з ними не-
гативні наслідки для всієї світової спільноти 
тощо.
Ці обставини вимагають належного ре-

агування, рішучих дій України та світової 
спільноти, спрямованих передусім на при-
пинення злочинної агресії та міжнародно-

правове визнання Росії державою-терорис-
том. Загалом йдеться про необхідність роз-
робки та впровадження комплексної, все-
бічної, послідовної, системної стратегії між-
народно-правових заходів, спрямованої на 
припинення агресії, притягнення до відпо-
відальності РФ як держави-терориста і осіб, 
винних у злочинах, реституції порушених 
прав, компенсації завданої шкоди, гаранту-
вання неповторення цих злочинних дій.
Наразі такими заходами видаються зу-

силля із розв’язання проблеми участі агре-
сора в роботі Ради Безпеки ООН; визнання 
Україною юрисдикції Міжнародного кри-
мінального суду, інших міжнародних судо-
вих органів та притягнення до криміналь-
ної відповідальності винних у злочинах, що 
супроводжують агресію РФ проти нашої 
держави; кроки з ініціювання розгляду 
українсько-російських міждержавних спо-
рів у Міжнародному Суді ООН; звернен-
ня до Європейського суду з прав людини; 
звернення українських державних та при-
ватних юридичних осіб до міжнародних ар-
бітражних механізмів щодо відшкодування 
заподіяних Росією матеріальних збитків; 
застосування до Російської Федерації санк-
цій як визнаного у міжнародному праві ме-
ханізму притягнення порушника до відпо-
відальності.
Окрім застосування міжнародних інсти-

туцій для притягнення до відповідальності 
за міжнародні злочини, також має бути заді-
яна національна система правосуддя та іно-
земні системи на принципах універсальної 
юрисдикції. Отже, наразі перед Україною та 
всім міжнародним співтовариством лежить 
важливе та складне завдання розроблення 
і задіяння міжнародних судових механізмів, 
органів розслідування, міжнародних експер-
тів та фахівців задля покарання всіх осіб, які 
вчиняли тяжкі злочини проти українського 
народу, з метою досягнення справедливос-
ті, компенсації для потерпілих і уникнення 
звірств у нашій історії. Міжнародні злочини 
не мають строків давності щодо притягнен-
ня до відповідальності. Історія засвідчує, що 
рано чи пізно навіть високопосадовці поста-
ють перед обличчям правосуддя і несуть на-
лежну відповідальність за скоєне.
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SUMMARY 
Russia’s aggressive war against Ukraine, 

unleashed in Crimea in February 2014 and 
aimed at the occupation and annexation of 
the peninsula and continued in the east of our 
country, and from February 24, 2022 grew into 
a full-scale aggression throughout Ukraine, can 
be seen as, to some extent, the “culmination” 
of Russia’s foreign policy. The actions of the 
Russian Federation against our state, of course, 
require proper international legal qualifi cation, 
on the basis of which measures should be taken 
to stop the aggression and bring the violator 
to justice in all its aspects. However, such an 
analysis is impossible without a comprehensive, 
scientifi cally based study of the legal aspects of 
Ukraine-Russia relations on the “Crimean issue” 
in the post-Soviet period and now — during 
Russia’s aggressive war against our state. Such 
research can, to some extent, help increase the 
effectiveness of public policy to respond to 
aggression, fi nd new international remedies and 
improve the use of those currently in use.
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ÐÎÑ²ÉÑÜÊÀ ÄÅÇ²ÍÔÎÐÌÀÖ²ß ÏÐÎ ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÎ-
ªÂÐÅÉÑÜÊ² Â²ÄÍÎÑÈÍÈ – ÑÊËÀÄÎÂÀ 

²ÍÔÎÐÌÀÖ²ÉÍÎ¯ Â²ÉÍÈ ÏÐÎÒÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

У статті окреслено діяльність органів 
державної влади періоду Української революції 
1917-1921 років з метою забезпечення прав 
і свобод єврейської національної меншості, а 
також різні обставини, які зумовили вчинен-
ня єврейських погромів.
Охарактеризовано обставини політичного 

вбивства С.Петлюри 1926 року і негативні 
наслідки Постанови Суду Присяжних Округу 
Сена м.Парижа 1927 року для формування 
колективного антисемітського образу укра-
їнської нації. Висвітлено методи радянської 
пропаганди з метою продовження колектив-
ного обвинувачення українців у військових зло-
чинах проти євреїв під час Другої світової ві-
йни.
Розглянуто процес відновлення українсько-

єврейских відносин за кордоном, співпрацю 
НРУ за перебудову з євреями, проведення Між-
народної наукової конференції про українсько-
єврейські відносини у 1991 році. Проаналізова-
но поступову еволюцію українсько-єврейських 
відносин після відновлення незалежності 
України як важливий чинник внутрішньої та 
зовнішньої політики. 
Констатовано пріоритетне законодавче 

регулювання конституційно-правового стату-
су єврейської національної меншості та непо-
слідовну і суперечливу державну політику щодо 
спростування російської дезінформації про ко-
лективну вину учасників боротьби за незалеж-
ність України у ХХ столітті в антисемітизмі. 
Акцентовано увагу на значенні інформаційної 
політики для продовження реалізації держав-
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ної політики у сфері відновлення національної 
пам’яті Українського народу, продовження 
українсько-єврейського діалогу та рівноправно-
го міждержавного співробітництва.
Ключові слова: російська дезінформація, 

українсько-єврейські відносини, інформаційна 
війна.

Постановка проблеми
Російська Федерація, яка здійснила ра-

кетні удари української території, зокрема, 
міста Умані (місця паломництва євреїв на 
могилу цадика Нахмана), Бабиного Яру у 
м.Києві та Дробицького Яру у м.Харкові – 
це не тільки констатація юридичного факту 
загибелі українців, євреїв і майнової шкоди. 
Мова йде про необхідність світоглядного 
вибору між вигідними економічними відно-
синами з РФ і діями міжнародної спільноти, 
які б унеможливили зовнішню експансію 
держави-агресора. На цьому, зокрема, наго-
лошував Президент України В.Зеленський, 
виступаючи 20 березня 2022 року у Кнесеті 
Держави Ізраїль [1].
Аналогічний вибір мала зробити й Укра-

їнська держава з початку відновлення неза-
лежності у 1991 році. Однак більшість спіль-
ноти і політикуму не усвідомили засадничо-
го положення про те, що суспільний поступ 
значною мірою визначається поєднанням 
економічної трансформації з державною по-
літикою національної пам’яті. Замість сис-
темної реалізації політико-правового проце-
су, спрямованого на декомунізацію суспіль-
них відносин шляхом ухвалення відповід-
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ного законодавства, ревізії українсько-росій-
ських відносин у релігійній, гуманітарній, 
торгівельній, військовій сферах проголошу-
вався курс на зміцнення довіри і співробіт-
ництва з РФ. Відтак, з одного боку, питання 
національно-патріотичного виховання та іс-
торичної пам’яті, як суспільної місії для фор-
мування духу української нації, спотвореної 
радянськими історичними міфами, не набу-
ло ознак послідовної державної політики. З 
іншого, - продовжувало мати місце уперед-
жене ставлення до українців, національних 
меншостей, корінних народів.
Обрання Президентом України 

В.Ющенка у 2005 році створило умови для 
відновлення державної політики національ-
ної пам’яті та усвідомлення величі завдання, 
яке неодноразово поставало перед Україн-
ським народом – прагнення до незалежнос-
ті та самостійної держави. Однак зміна по-
літичного керівництва держави у 2010 році 
уможливила повернення до державної полі-
тики історичної амнезії, що ускладнило по-
долання наслідків комуністичної ідеології. 
В результаті цього РФ, використовуючи 

різних суб’єктів конституційних правовід-
носин проросійської орієнтації, планомірно 
поширювала радянську дезінформаційну 
політику про українську націю як спільноту, 
яка пропагує ідеологію ненависті щодо на-
ціональних меншостей, в тому числі єврей-
ської, героїзує нацистську ідеологію в осо-
бі чільних діячів національно-визвольного 
руху Є.Коновальця, С.Бандери, Р.Шухевича, 
діяльності ОУН і УПА тощо. Таку Україн-
ську державу, на думку військово-політич-
ного керівництва РФ, треба було знищити 
під новими пропагандистськими гаслами 
«захисту російської національної меншості», 
«русского мира» і «денацифікації». 
З цією метою 20 лютого 2014 року РФ 

вчинила акт збройної агресії і тимчасово 
окупувала частину української території, а 
24 лютого 2024 року розпочала повномасш-
табне військове вторгнення у поєднанні з 
активним застосуванням гібридних форм 
інформаційної війни.
Тому для протидії російській дезінфор-

мації необхідно актуалізувати проблематику 
відновлення історичної пам’яті як складової 
інформаційної безпеки. Зокрема, продо-

вжити деокупацію свідомості про колектив-
ну вину учасників боротьби за незалежність 
України у ХХ столітті у програмовому анти-
семітизмі, а єврейської національної мен-
шості – в утвердженні більшовизму.
Наголошу й на тому, що актуальність і 

значення дослідження теми слугуватиме по-
силенню міжнародного авторитетуУкраїни 
в світі, в тому числі у міжнародних відноси-
нах з Державою Ізраїль. Українська держа-
ва, за умов збройної агресії РФ, звернулася 
до Держави Ізраїль з пропозицією про ви-
конання песередницької місії між Україною 
і РФ, а в перспективі – бути однією з держав-
гарантів у новій системі міжнародної безпе-
ки для України.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Джерельний дискурс для оцінки про-
блематики українсько-єврейських відносин 
привертає увагу багатьох науковців. Різні 
аспекти зазначеного питання дослідже-
но у публікаціях В.В’ятровича, В.Косика, 
І.Монолатія, С.Кота, Я.Файзуліна та інших. 
Однак загрози у сфері інформаційної без-
пеки матимуть невизначений термін, що 
вимагатиме подальшого опрацювання і ви-
світлення теми.

Мета статті – охарактеризувати укра-
їнсько-єврейські відносини у загальному 
контексті проблематики історичної політи-
ки пам’яті на підставі законів України від 9 
квітня 2015 року «Про засудження комуніс-
тичного та націонал-соціалістичного (нацист-
ського) тоталітарних режимів в Україні та 
заборони пропаганди їхньої символіки [2 ],-
«Про правовий статус і вшанування пам’яті 
борців за незалежність України у ХХ століт-
ті» [3]. 

Виклад основного матеріалу
Після Лютневої революції 1917 року, 

створення УЦР, проголошення УНР, ухва-
лення відповідного конституційного зако-
нодавства розпочато реалізацію програм-
них політичних положень українських і єв-
рейських громадсько-політичних діячів, на-
уковців, опублікованих до Першої світової 
війни. Приміром, УЦР за участі єврейських 
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політичних партій ухвалила 9 січня 1918 
року Закон «Про національно-персональ-
ну автономію» - складову Конституції УНР 
(розділ «Про Національні Союзи»). Текст 
закону опубліковано українською та єврей-
ською мовою. Тож УНР здійснила спробу 
врегулювати «єврейське питання» на осно-
ві гуманізму та загальнолюдської моралі, а 
не асиміляційного шовінізму. Закон не мав 
правового аналогу в Європі, став помітною 
віхою українського парламентаризму, зна-
чно випередив міжнародно-правові доку-
менти ООН і Ради Європи, ухвалені у цій 
сферу на початку 1990-х років.
Інше конституційне законодавство пе-

редбачало реалізацію прав єврейської на-
ціональної меншості шляхом створення 
Єврейської Національної Ради при єврей-
ському відділі Генерального Секретаріату, 
ухвалення законів (проєктів) «Про Єврей-
ські Громадські Ради», «Про Єврейські На-
ціональні Установчі Збори і Тимчасові Єв-
рейські Національні Збори», «О єврейськім 
Громадськім Самоуправлінню» тощо.
Хід історичного розвитку Української 

революції зумовив проголошення 1 листо-
пада 1918 року ЗУНР. Незважаючи на поль-
сько-українську війну, ЗУНР прагнула за-
безпечити конституційні права і свободи єв-
рейської національної меншості. Їй гаранту-
валися мовні, освітні, виборчі права, у сфері 
діяльності Збройних Сил, судових і правоо-
хоронних органів, друкованих засобів масо-
вої інформації. Єврея І.Вальдмана призна-
чили Уповноваженим у справах єврейської 
національної меншості Східної Галичини. 
Він був серед тих небагатьох єврейських по-
літичних і військових діячів – А.Марголіна, 
М.Зільберфарба, С.Гольдельмана, 
А.Ревуцького, С.Ляйнберга та інших, які не 
залишилися осторонь революційних подій 
і за своїми духовними, інтелектуальними, 
професійними здібностями сприяли реалі-
зації ідей Української революції, що відпо-
відало спільним національним інтересам.
Продовжуючи характеристику цього 

періоду української державності треба за-
значити, що була й інша політична та юри-
дична реальність. Вона проявилася взимку 
та навесні 1919 року – білий та червоний різ-
новиди московського імперіалізму обернули 

українську територію на територію воєнних 
дій і злочинів. Діяльність Всеукраїнської 
надзвичайної комісії для боротьби з контр-
еволюцією (філії Всеросійської ЧК), карних 
загонів, захоплення заручників, розстріли 
сіл артилерійським вогнем, голод, епідемії 
стали постійною реальністю для мільйонів 
українців.
У зв’язку з цим, особливо на території 

Правобережної України, починають відбу-
ватися єврейські погроми. Банди всіх ідео-
логічних відтінків або без ідеології, військо-
ві частини Червоної та Добровольчої армій 
знущалися над євреями і збагачувалися за 
їхній рахунок. Ситуація ускладнювалася ще 
й позицією частини зрусифікованого єврей-
ства, яка активно співпрацювала з радян-
сько-більшовицькою владою на різних адмі-
ністративних посадах у партійних і право-
охоронних органах.
Немає однозначної відповіді, чому час-

тина євреїв, особливо їхній політичний про-
від, не підтримали українців як іншу наці-
ональну меншість колишньої Російської ім-
перії, ущемлених так само, як і євреї у своїх 
«чертах оседлости». Адже євреї та українці 
співіснували сотні років, євреї компактно 
проживали в окремих районах або розсіяно, 
для збереження національної ідентичнос-
ті мали власні інституції - релігійні, освітні, 
судові, окремі кладовища, дотримувались 
традицій благодійності, взаємодопомоги, 
святості суботи. Євреї були якісними реміс-
никами, фахівцями вільних професій, ви-
вчали європейські мови, працювали у сфері 
торгівлі, там, де дозволялося – у сільському 
господарстві, і навіть служили солдатами. 
Їхнє книгодрукування та ювілерна майстер-
ність отримували європейське визнання.
Під впливом революційних подій у Євро-

пі XVIII-XIX століть виникли нові релігійні 
і світські течії: хасидизм, соціалізм та ін. Ба-
гато євреїв, зокрема молоді, стали учасника-
ми громадських організацій та політичних 
партій ( Бунду, РСДРП, сіоністських струк-
тур), вивчали і поширювати революційні 
ідеї. Ці громадські об’єднання створювали-
ся для боротьби за політичну рівноправість, 
протидії переслідуванням і антиєврейським 
виступам, у тому числі погромам, які орга-
нізовувала правляча влада. Тому їхній полі-
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тичний вибір на користь інтернаціональної 
групи більшовиків-терористів, переважно 
московитів за національністю, які історично 
пропагували антисемітизм і українофобство 
у себе і серед інших народів, є не зрозумілим 
(так само, до речі, як і частини українців, які 
повірили в комуністичну утопію). Зрештою, 
єврейські та українські комуністи, їх при-
хильники і самі були репресовані тими, кого 
вибрали, а євреї постраждали більше, ніж за 
царського режиму.
На такому тлі погромні настрої охоплю-

ють і частину підрозділів армії Директорії 
УНР, яка під впливом багатьох чинників 
опинилася у стані дезорганізації. Чи усві-
домлювали С.Петлюра, міністри уряду 
Директорії УНР та вище старшинство ар-
мії цю небезпеку і чи протидіяли їй? Без-
сумнівно, і численні документи, які опри-
люднені в діаспорі та в Україні засвідчують 
це.Чи міг С.Петлюра відразу ж зупинити 
всі єврейські погроми на великій території? 
Очевидно, що ні. Так само він не міг упе-
редити виступи отаманів, які влаштовували 
спроби антипетлюрівських державних пе-
реворотів.
Але С.Петлюра і органи державної вла-

ди Директорії УНР системно працювали у 
цьому напрямі. Наслідком такої діяльності 
стало те, що на межі весни-літа 1919 року 
контроль над армією було відновлено, а 
найактивніші злочинці - заарештовані або 
й розтріляні. Серед українців і євреїв про-
водилася роз’яснювальна робота, Міністер-
ство преси та інформації значними накла-
дами видавало протипогромну літературу. 
Частина єврейства почала усвідомлювати 
різницю між комуністичним і демократич-
ним режимами. Одним із свідчень цього є 
зустріч єврейською громадою м.Фастів 29 
серпня 1919 року С.Петлюри на залізнично-
му вокзалі з розгорнутою Торою (що роби-
лося в особливо урочистих випадках).
Поразка Української революції 1917-

1921 років призвела, по-перше, до появи 
політичної еміграції, а по-друге, - до три-
валого та беспрецедентного комуністично-
го експерименту. У результаті – нищівна 
критика, політичні репресії українського та 
єврейського «буржуазного націоналізму», 
зростання антисемітизму в різних сферах 

суспільних відносин, пропаганда «справед-
ливої» національної політики.
Вже 1920 року в УСРР опубліковано ви-

дання про С.Петлюру як національного 
зрадника, адміністративне та кримінальне 
переслідування сіоністів і єврейського ду-
ховенства співіснувало з політичним контр-
олем над діяльністю єврейських громад-
ських організацій тощо. Натомість серед 
політичної еміграції домінувала ідея про 
швидке повернення на українську терито-
рію та участі єврейської демократії у від-
новленні діяльності законних органів дер-
жавної влади і місцевого самоврядування 
УНР. Так, Рада Республіки, перебуваючи 
у місті Тарнові, підтвердила право націо-
нально-територіальної автономії для євреїв, 
ухвалила проєкт закону про асигнування у 
розпорядження Міністерства єврейських 
справ 30 млн. крб. допомоги біженцям, 
хворим, дітям. Делегати єврейських полі-
тичних партій продовжували працювати у 
складі Ради Республіки, єврейські депутати 
Б.Айзенберг, Б.Ентеліс виступали на її за-
сіданнях, публікувалися тексти Бюлетенів 
Єврейського Пресового Бюро на Україні, 
М.Славінський і В.Жаботинський підписали 
Карлсбадський договір 1921 року. Ці та інші 
факти підтверджували українсько-єврей-
ську співпрацю, усвідомлення необхідності 
подолання колективного антисемітського 
образу Українського народу.
Однак протилежне завдання викону-

вала радянська влада, а згодом і російська 
влада – продовжити формування та розпо-
всюдження цього образу на внутрішньому 
та міжнародному рівнях. З цією метою були 
використані Паризький і Нюрнберзький су-
дові процеси.
Про Паризький процес написано чима-

ло, але контрверсії щодо нього є актуальни-
ми і сьогодні та, можливо, залишаться таки-
ми і в майбутньому. Тому, з точки зору теми 
статті, доцільно зробити акцент на головно-
му. За діяльністю С.Петлюри в політичній 
еміграції, здатністю аналізувати внутрішню 
і зовнішню політику, налагоджувати ди-
пломатичні відносини з Францією, Велико-
британією, Польщею, Румунією, планува-
ти війський союз, приміром, з Польською 
державою на чолі з Ю.Пілсудським з метою 
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майбутнього відстоювання українських ін-
тересів постійно спостерігала зовнішня роз-
відка СРСР. Вона діяла за сприятливих умов 
– у співпраці з Французькою комуністичною 
партією і відсутності наміру органів держав-
ної влади Франції у міжвоєнний період кон-
фліктувати з СРСР. Тож версія про її пряму 
чи опосередковану участь в організації по-
літичного вбивства С.Петлюри 25 травня 
1926 року у м.Парижі є достатньо вірогід-
ною.
Попереднє розслідування, ретель-

но проведене поліцією після вбивства 
С.Петлюри, супроводжувалося масовою ан-
тиукраїнською пропагандою у пресі. Ство-
рювався образ месника на етнічній основі, 
який вчинив злочин як помсту за єврейські 
погроми в той перід, коли державу та армію 
очолював С.Петлюра. Така продумана пра-
вова позиція захисту, емоційно впливаючи 
на тогочасних французів, враховуючи їх не-
здатність щось зрозуміти про події в УНР 
через відсутність неупередженої інформа-
ції, уможливила переважаючий антиукраїн-
ський зміст судового процесу.
Відтак високий рівень професійної ді-

яльності прокурора П.Рейно, адвокатів 
А.Яковліва, А.Вільма, Ц.Кампінчі, польсько-
го адвоката (єврея) Ч. Познанського, пока-
зи свідків, надані документи не переконали 
більшість членів Суду Присяжних в тому, 
що справжні причини єврейських погромів 
були зумовлені іншими обставинами - оку-
пацією території УНР Червоною та Добро-
вольчою арміями, антизаконною діяльніс-
тю не підпорядкованих центральній владі 
військових частин Директорії УНР, а також 
отаманів, анархістів, банд тощо.
Хід судового процесу (18-26 жовтня 1927 

року) вказує на те, що на Паризькому про-
цесі мала місце підміна понять і фактів із 
застосуванням псевдоюридичних доказів. 
Політичний контроль, організаційна і мате-
ріальна допомога керівництва СРСР для ад-
воката А.Торреса (члена Французької кому-
ністичної партії і представника радянського 
консула у м.Парижі), його вміння застосо-
вувати логічні маніпуляції визначила пози-
тивний результат для радянської влади. Ви-
правдання вбивці в поєднанні з комуністич-
ною пропагандою створило політичну, пра-

вову, ідеологічну основу для приниження 
національної гідності української спільноти, 
формування свідомості радянських та іно-
земних громадян про український визволь-
ний рух ХХ століття як антисемітський, не-
гативно вплинула на українсько-єврейські 
відносини. Очевидно, що Паризький про-
цес, який легалізував терористичний акт як 
спосіб покарання, не є досягненням фран-
цузького правосуддя [4].
Аналогічна схема для підримання колек-

тивного антисемітського образу українства 
як колаборанта з нацистською Німеччиною 
була реалізована СРСР і після Нюрнберзько-
го процесу. Продовжуючи постійну критику 
«українського буржуазного націоналізму» 
радянська пропаганда замінила «петлюрів-
ських недобитків» на «бандерівських голо-
ворізів». Вони обвинувачувалися, зокрема, 
у вчиненні єврейського погрому 30 червня 
- 2 липня 1941 року у м.Львові. Засуджуючи 
факт етнічного насильства та приниження 
національної гідності щодо мирних грома-
дян міста, необхідно мати на увазі комплекс 
причин та умов, які уможливи цей злочин, а 
не тільки діяльність ОУН-Б.
Узагальнюючи опубліковані документи 

і матеріали можна вважати, що до них слід 
віднести: політичну та економічну конкурен-
цію між українською, польською та єврей-
ською громадами після 1848 року; кар’єрні 
здобутки та підвищену соціальну активність 
євреїв під час радянської окупації 1939-1941 
років; масовий розстріл політичних в’язнів 
у тюрмах НКВС наприкінці червня 1941 
року; встановлення окупаційного нацист-
ського режиму, використання спеціальних 
підрозділів і антиєврейської пропаганди; 
політична позиція ОУН-Б, викладена в Ре-
золюції Великого Збору ОУН, ухваленій у 
квітні 1941 року у м.Кракові щодо головного 
противника - московського більшовицько-
го режиму та євреїв, які допомагають йому 
(у спогадах Я.Стецько писав про жорстке 
ставлення тільки до єврейських комуністів 
та енкаведистів, бо вони діяли в інтересах 
російського імперіалізму); проголошення 
Акту відновлення Української Держави 30 
червня 1941 року і сподівання на визнання 
документу окупаційною владою; участь но-
восформованої української допоміжної полі-
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ції, частини українського та польського на-
селення, а також кримінальних елементів.
Отже, львівський погром було органі-

зовано нацистами як елемент Голокосту, а 
інші суб’єкти тогочасних суспільно-політич-
них подій більшою чи меншою мірою стали 
співвиконавцями злочину. При цьому треба 
вказати на швидку ідеологічну та політичну 
переорієнтацію українського націоналізму у 
ставленні до євреїв, а також участь євреїв у 
діяльності ОУН і УПА (приміром, Л.Ребета 
і Л.Добровського), реєстрацію сімейних 
міжнаціональних шлюбів (сотник Р.Ярий і 
Р.Шпільфогель) тощо.
Прикметною особливістю періоду Дру-

гої світової війни є вагомий організаційний 
внесок Церкви у порятунок євреїв під час 
Голокосту під керівництвом відомих релі-
гійних діячів УГКЦ Андрея і Климентія 
Шептицьких, священика О.Ковча, священи-
ка О.Глаголєва, родини Шухевичів, а також 
участі у цих заходах різних за соціальним 
статусом українців (старост, бургомістрів, 
поліцейських, нотаріусів), яких згодом ре-
пресували нацисти. За роки незалежності 
значній кількості українців було присвоєно 
почесні звання «Праведник народів світу» 
або «Праведник України».
Аналізуючи політико-правове значення 

Нюрнберзького процесу як визначального 
орієнтиру у справі викорінення нацизму, 
переслідування та покарання нацистських 
військових злочинців доцільно нагадати, що 
Статут Міжнародного Військового Трибуна-
лу та принципи, покладені в основу вироку, 
є діючим міжнародним правом. Приміром, 
26 листопада1968 року ГА ООН ухвалила 
Конвенцію про незастосування терміну дав-
ності до військових злочинів і злочинів про-
ти людства.
Під цим кутом зору зверну увагу на дов-

готривалий і неоднозначний судовий про-
цес проти Джона (Івана) Дем’янюка, вій-
ськовослужбовця Червоної армії, колиш-
нього громадянина США. Перебуваючи у 
полоні, він дав згоду служити охоронцем у 
нацистському таборі смерті «Собібор» у 1943 
році. За це 91-річного уродженця УСРР 
було засуджено 2011 року Земельним судом 
м.Мюнхена як співучасника у вбивстві до 5 
років ув’язнення [5].

Однак визнання винним І.Дем’янюка 
у вчиненні злочину у період Голокосту не 
означає, що радянсько-російська пропа-
ганда про колективну участь українців у 
таких злочинах відповідає дійсності. Зокре-
ма, підтвердженням цього є діяльність Ко-
місії судді Ж.Дешена в Канаді у 1985-1987 
роках, яка не підтвердила участі дивізії СС 
«Галичина» (1-ої Дивізії Української Націо-
нальної Армії) у військових злочинах проти 
євреїв [6]. Інший приклад – матеріали ГДА 
СБУ, оприлюднені 2008 року, які розкрива-
ють механізм дезінформації, розроблений 
КДБ СРСР-УРСР у 1959-1960 роках з метою 
обвинувачення українських військових ба-
тальйону «Нахтігаль» у Голокості [7].
Розглядаючи українсько-єврейські від-

носини після Другої світової війни зазначу, 
що вони відбувалися на тлі встановлення і 
розірвання дипломатичних відносин між 
СРСР і Державою Ізраїль (1948 і 1967 роки), 
участь УРСР у цьому політико-дипломатич-
ному процесі. Протилежну позицію демон-
стрували лідери та інтелектуали громадян-
ського і наукового середовища за кордоном, 
учасники дисидентського руху в УРСР, які 
прагнули відновити українсько-єврейський 
діалог. Приміром, це статті, доповіді, диску-
сійні публікації В.Вериги, М. В.Голубничого, 
З.Гітельмана, М.Добрянського, І.Клейнера, 
М.Френкіна, М.Яворівського, книга 
С.Гольдельмана «Жидівська Національна 
Автономія на Україні. 1917-1920», його кри-
тика радянської книги про іудаїзм, публіка-
ції Є.Сверстюка та І.Геля про українсько-єв-
рейську солідарність, діяльність Товариства 
єврейсько-українських зв’язків у Державі 
Ізраїль і Товариства українсько-єврейських 
зв’язків у США на чолі з Я.Сусленським і 
М.Стахівим.
Пошук шляхів співпраці з єврейськими 

інституціями здійснювала і Українська Наці-
ональна Рада. Вона розробляла різні заходи: 
заснування спільної наукової комісії для до-
слідження українсько-єврейських відносин, 
упорядкування контактів між політичними 
діячами і журналістами обох національнос-
тей, опублікування відповідних англомов-
них книг, статей, підготовка до організації 
міжнародних конференцій. УНРада у 1954 
і 1967 роках ухвалювала Декларації, котрі 
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підтверджували право національно-персо-
нальної автономії, висловлювали готовність 
Українського народу «допомогти єврейській 
людности виправити ті шкоди, яких вона 
зазнала під окупаційними режимами», відо-
бражали ставлення до радянського антисе-
мітизму як такого, що компроментує «Укра-
їнський народ перед громадською думкою 
світу», вшанували пам’ять євреїв – жертв 
комуністичної і нацистської систем, «злочи-
нів, що їх найпотворнішим символом став 
злочин у Бабиному Яру» [8, с.326, 427, 614, 
616 ]. Уряд УНР в екзилі у 1986 році звер-
тався до Президента Держави Ізраїль з про-
позицією створити інституцію для вивчення 
українсько-єврейських відносин. Це є дока-
зами усвідомлення частиною представників 
громадянського суспільства необхідності 
українсько-єврейського політичного союзу 
у боротьбі проти радянської влади та наміру 
забезпечити конституційні права єврейської 
національної меншості після відновлення 
Української держави.
Протилежно діяли органи державної 

влади та управління під політичним керів-
ництвом КПРС-КПУ. Вона зобов’язувала 
державний апарат тлумачити суспільні яви-
ща з позицій марксизму-ленінізму, форму-
вання єдиного радянського народу, про-
водити постійну критику «петлюрівського 
та бандерівського терору» як прояви полі-
тичного екстремізму, а діяльність учасників 
українського та єврейського дисидентсько-
го руху ( Ю.Вудки, С.Глузмана, Й.Зісельса, 
М.Хейфеца, Н.Щаранського та ін.) оціню-
вати з позицій радянського кримінального 
права.
Методи КПУ, спрямовані на дискре-

дитацію українського та єврейського дис-
идентського руху, не зупинили процес де-
мократизації міжнаціональних відносин на-
прикінці 1980-х років. Виразником цих про-
цесів стала діяльність НРУ за перебудову, 
у складі якої діяла Рада Національностей, 
інші об’єднання громадян. Не менш значу-
ща подія – проведення Міжнародної науко-
вої конференції «Про українсько-єврейські 
відносини» у м.Києві 7-9 червня 1991 року. 
Матеріали конференції, на якій виступали 
І.Дзюба, Я.Дашкевич, Л.Плющ, Л.Фінберг 
та ін. стали основою для подальшого теоре-

тичного та практичного опрацювання цієї 
тематики у новітніх політичних реаліях дер-
жавного будівництва [9].
Вони були пов’язані з відновленям Укра-

їнської держави та поверненням до євро-
пейської моделі демократичних відносин. 
Однак цей політико-правовий процес від-
бувався у пострадянському суспільстві, ство-
реному на засадах політичних репресій і 
радянської пропаганди. Тому комуністичне 
виховання декількох поколінь радянських 
громадян, ідеологічна діяльність КПУ з ме-
тою розповсюдження російської дезінфор-
мації про українсько-єврейські відносини 
ускладнювали здатність частини українців і 
євреїв змінити світогляд. 
У результаті спостерігаємо непропо-

рційний, непослідовний, риторичний роз-
виток державної етнонаціональної політики 
та державної політики у сфері відновлення 
національної пам’яті. Достатньо вказати 
на невиконання Указу Президента Украї-
ни 2005 року про встановлення пам’ятника 
С.Петлюрі у м.Києві (як, до речі, й щодо ін-
ших видатних діячів УНР і ЗУНР) [10], від-
криття пам’ятника С.Петлюрі у м.Вінниці 
тільки у 2012 року або співставити дати 
ухвалення двох законів - «Про національні 
меншини в Україні» (1992 рік) та «Про пра-
вовий статус і вшанування пам’яті борців за 
незалежність України у ХХ столітті» (2015 
рік). Зрозуміло, що пріоритет було надано 
формуванню етнонаціонального законо-
давства як відображенню європейського 
вектора інтеграції. А реалізація державної 
історичної політики пам’яті з метою спрос-
тування дезінформації про колективну вину 
учасників боротьби за незалежність Укра-
їни у ХХ столітті в антисемітизмі залежала 
від політичного представництва в органах 
державної влади і місцевого самоврядуван-
ня та, головно, виконувалася проукраїн-
ськими суб’єктами конституційних право-
відносин, науковцями. Політичний вплив 
КПУ, проросійських об’єднань громадян, 
антисемітські дії, заяви, публікації деяких 
засобів масової інформації політизували 
дискусію між українською та єврейською 
спільнотами. Періодичне повернення до 
радянського тлумачення історії українсько-
го державотворення, у тому числі про обста-
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вини єврейських погромів 1919-1920 років 
і вбивства С.Петлюри, невизнання ізраїль-
ською інституцією «Яд Вашем» Митрополи-
та А.Шептицького «Праведником народів 
світу», інформаційна кампанія, спрямована 
на дискредитацію Р.Шухевича і С.Бандери 
у зв’язку з присвоєнням їм звання «Герой 
України», частково упереджений виступ 
Президента Держави Ізраїль Р.Рівліна у 
парламенті України у 2016 році щодо діяль-
ності ОУН, тривала суспільна дискусія про 
способи меморіалізації території Бабиного 
Яру і російський склад учасників цього про-
цесу (станом на 2021 рік проєкт, розробле-
ний Інститутом історії України НАН Укра-
їни, не затвердили органи центральної та 
місцевої влади) та інші факти теж не спри-
яли українсько-єврейському діалогу, були 
використані російською пропагандою для 
обвинувачення України у поширенні нео-
нацизму та дискредитації держави на між-
народній арені.
Тим не менше період після 1991 року 

дає підстави для обережного оптимізму 
щодо нормалізації українсько-єврейських 
відносин. Реалізація конституційних прав 
єврейської національної меншості поступо-
во поєднується із спростуванням російської 
дезінфомації про колективний антисемітизм 
українства як такого. Переконливим свід-
ченням цього, зокрема, є регулярне вшану-
вання пам’яті на державному рівні роковин 
трагедії жертв Бабиного Яру, проведення 
парламентських слухань з аналогічного 
питання 27 вересня 2016 року, українсько-
єврейське міждержавне співробітництво 
шляхом взаємних офіційних візитів очіль-
ників держав, урядів і підписання відповід-
них угод, діяльність єврейської сотні само-
оборони під час подій Революції Гідності, 
ухвалення законів України 2015 року «Про 
засудження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборони пропаганди 
їхньої символіки, «Про правовий статус і 
вшанування пам’яті борців за незалежність 
України у ХХ столітті».

Висновок
Для сучасної російсько-української ві-

йни характерне цілковите нехтування між-

народним правом і національною гідністю 
українців, національних меншостей, корін-
них народів, використання різних способів 
впливу для масштабної ревізії історичного 
минулого Українського народу, в тому числі 
про українсько-єврейські відносини. Водно-
час оприлюднені документи і матеріали, їх 
змістовний аналіз аргументовано засвідчу-
ють інше концептуальне тлумачення при-
чинно-наслідкових зв’язків, які створили 
основу конфліктних і суперечливих україн-
сько-єврейських відносин.

 Насамперед треба підкреслити, що ці 
відносини формувалися у загальному руслі 
політичних тенденцій ХХ століття і визна-
чалися прагненням кожної нації мати неза-
лежні держави. Однак військова окупація 
радянсько-більшовицькою Росією україн-
ської території та інші обставини визначи-
ли поразку Української революції 1917-1921 
років. Подальше утвердження комуністич-
ного тоталітарного режиму шляхом полі-
тичних репресій і радянської пропаганди, 
встановлення нацистського режиму в Ні-
меччині, Голодомор і Голокост, гасла про 
дружбу народів і пролетарський інтернаці-
оналізм, антисемітська політична практика 
переконує, що вивчення соціально-політич-
них процесів повинно бути ототожнено з 
діяльністю цих державних режимів, а не з 
національністю громадян, які брали у них 
участь.

 Відтак важливим чинником реалізації 
державної політики у сфері відновлення 
національної пам’яті Українського народу, 
протидії російській дезінформації, яка ви-
користовує історичне невіглавство та мані-
пулятивну політичну риторику, має стати 
активна інформаційна та освітянська полі-
тика, спільні дослідження українських і єв-
рейських вчених, в тому числі на регіональ-
ному рівні. Крім того, порушення націо-
нальної гідності українців та євреїв повинно 
передбачати юридичну відповідальность 
згідно з нормами Кримінального кодексу 
України та Закону України від 22 вересня 
2021 року «Про запобігання та протидію ан-
тисемітизму в Україні» [11 ]. Такий підхід у 
взаємозв’язку з ефективними військовими, 
гуманітарними та іншими трансформація-
ми, які можуть відбутися після завершення 
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війни та приєднання Української держави 
до євроатлантичної спільноти, дозволить 
здіснити реальну декомунізацію суспільних 
відносин, створити модель української полі-
тичної нації за європейськими стандартами 
демократії, відповідатиме національним ін-
тересам Українського народу.
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SUMMARY 
The article outlines the activities of state 

authorities during the Ukrainian Revolution 
to ensure the rights and freedoms of the Jewish 
national minority, as well as the reasons that led 
to the pogroms. The circumstances of the political 
assassination of S.Petliura in 1926 and the 
negative conseguences of the Resolution of the 
Jury of the Seine District of Paris are described.

Methods of Soviet propaganda aimed 
at collectively accusing Ukrainians of war 
crimes against Jews during World War II 
are highlighted. The process of resumption 
of the Ukrainian-Jewish dialogue abroad, 
cooperation of the NRU for perestroika, holding 
of the International Scientifi c Conference on 
Ukrainian-Jewish relations are considered.

Analyzed the gradual evolution of 
Ukrainian-Jewish relations after the restoration 
of Ukraine`s independence as an important 
factor in domestic and foreign policy.

The priority legislative regulation of the 
constitutional and legal status of the Jewish 
national minority and inconsistent and 
contradictory state policy on refuting Russian 
disinformation about the collective guilt of 
participants in the struggle for independence of 
Ukraine in the XX century in anti-Semitism were 
stated. Emphasis is placed on the importance of 
policy for the continuation of the Ukrainian-
Jewish dialogue and the implementation of the 
Ukrainian-Jewish interstate cooperation.
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В статье указывается, что под влияни-
ем правового мышления гражданин осознает, 
что он является субъектом политических и 
правовых отношений, действующих в государ-
стве. Правовое мышление позволяет каждому 
человеку, гражданину действовать в рамках 
закона при реализации своих прав и обязан-
ностей.
Ключевые слова: право, развитие, прак-

тика, процесс, мышление.
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ской практикой. Следовательно, человек 
осознает объективную реальность не в ка-
честве наблюдателя, а в трудовой, активной 
деятельности. Поскольку человек обладает 
способностью выражать свои чувственные 
знания посредством языка, он отличается 
от всех других живых существ, то есть при-
обретенные чувственные знания преобра-
зовываются в общественное развитие. В 
результате умственной деятельности изуча-
ется причина, дается научное объяснение 
происходящих событий. Правовое мышле-
ние также является этапом, который осно-
вывается на чувственном познавательном 
процессе и позиционируется как новое ка-
чество в познавательном процессе.
Правовое мышление представляет со-

бой процесс понимания социально-право-
вой действительности (1, с. 10). Правовое 
мышление представляет собой процесс ос-
воения и понимания окружающей индиви-
да социально-правовой действительности, 
результатом которого является желаемое и 
позитивное право, а также комплекс пра-
вовых знаний, идей, взглядов, представле-
ний, институционализирующийся в право-
вом сознании и юридическом мировоззре-
нии человека (2, с. 8).
Существует различные подходы к по-

ниманию сущности правового мышления 
- историко-культурный, философский, пси-
хологический, собственно юридический 
(3). Суть правового мышления заключается 
в восхождении к пониманию самого обще-
го. В случае, когда в чувственном познава-

Согласно материализму сущность не-
возможно обнаружить посредством орга-
нов чувств, ее можно познать лишь посред-
ством абстракции. Практика играет клю-
чевую роль в познавательном процессе, от 
самого его начала и до конца. Без практики 
невозможно познать реальность. В данном 
положении, основанном на материализме, 
связь явления и сущности лежит в основе 
единства чувственного и рационального в 
познавательном процессе, развития знания 
от чувственного к рациональному. Сначала 
вещи и события отражаются в чувственном 
познавательном процессе. Далее познава-
тельный процесс переходит в стадию, сле-
дующую за живым наблюдением, а именно, 
к теоретическому мышлению, и затем, в ре-
зультате теоретического познавательного 
процесса определяется сущность вещей и 
явлений. Последним этапом познаватель-
ного процесса выступает практика. Чув-
ственный опыт человека, т.е. его эмоции, 
восприятие, представления определяются 
в соответствии с общественно-историче-
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тельном процессе познаются свойства ча-
стей и явлений, в процессе правового мыш-
ления имеет место качественный сдвиг. 
Воспринимая объективную реальность в 
форме абстракции, отстраняясь от пред-
ставлений о вещах и явлениях, мы фикси-
руем в них важные черты. Однако, отдавая 
предпочтение рассмотрению незначитель-
ных аспектов и игнорируя важные, мы ли-
шаем абстракцию смысла. Впоследствии 
из этих отдельных абстракций выводится 
конкретное. При этом это не конкретиза-
ция чувственности, а именно воссоздание 
в мышлении конкретной вещи либо явле-
ния. Конкретность, воссозданная право-
вым мышлением, является следствием по-
знавательной деятельности. В свою оче-
редь, отдельные абстракции играют роль 
инструмента для достижения заявленного 
результата.
Понятие определяет не внешнюю сто-

рону и связь вещей и явлений, а сущность, 
внутреннюю связь явлений. Так, множе-
ственные чувственные знания, накоплен-
ные в результате чувственного познава-
тельного процесса, заключаются в поня-
тия. Понятие формируется в результате 
длительного познавательного процесса. 
Например, поднятие камня с применени-
ем физической силы не фиксирует понятие 
труда. Труд - это деятельность человека, 
возникшая в общественной среде, в сфере 
изменения вещей в природе человека по-
средством инструментов.
Для формирования понятия приме-

няются различные методы, как то наблю-
дение, эксперимент, проверка. Одним из 
основных методов возникновения поня-
тия является процесс анализа и синтеза. 
Анализ-это разделение вещей на состав-
ляющие для прояснения простых частей 
сложного. Мы никогда не сможем познать 
сущность явления без понимания ее со-
ставляющих. В свою очередь, без анализа 
не может быть синтеза. Синтез происходит 
путем объективного сочетания признаков 
единичных событий и вещей. Благодаря 
совместному применению анализа и синте-
за происходит воссоздание конкретного в 
мышлении. В результате углубления поня-
тий в процессе развития они выводятся на 

уровень абстракции, тем самым формируя 
новые понятия. Общие понятия, отража-
ющие важные закономерности объектив-
ной реальности, называются категориями. 
Такие категории, как сущность, явление, 
противоречие, количество, качество, за-
кон применяются для изучения наиболее 
общих законов природы, общества и мыш-
ления. 
Суждение как одна из форм правового 

мышления представляет собой способ по-
нимания различных аспектов, свойств, от-
ношений вещей или явлений. Посредством 
суждения любая проблема находит свое от-
рицание либо подтверждение, благодаря 
логике суждения происходит восхожде-
ние от единичного к общему. Умственная 
деятельность, как одна из форм правового 
мышления, подразумевает под собой из-
влечение новых знаний на основе ранее 
полученных. Она отражает законы разви-
тия познавательного процесса, приводит к 
прямым или вероятностным результатам. 
Диалектическое правовое мышление опре-
делило односторонность мыслей рациона-
листов и эмпириков относительно умствен-
ной деятельности. Диалектическая логика 
основана на мысли о взаимодополняемости 
индукции и дедукции. Так, чтобы получить 
истинное знание о вещах и явлениях, необ-
ходимо на основе отдельных фактов путем 
индукции вывести общий результат и, за-
тем, путем дедукции вернуться к конкрет-
ным фактам, с условием апробирования 
их на практике. Таким образом, взаимо-
действие индукции, дедукции и практики 
обязательно для получения истинных зна-
ний. В процессе изучения явлений в пер-
вую очередь выдвигаются предположения 
о закономерной связи данных явлений. За-
тем, в соответствии с фактами, возникает 
необходимость в гипотезе. На основе объ-
яснений, отличных от предыдущих, приво-
дится новый закономерный вывод, и, как 
следствие, открывается новый закон, фор-
мируется научная теория.
Правовое мышление тесно связано и 

с воображением, как формой восприятия 
действительности. Воображение являет 
собой психический процесс, заключаю-
щийся в создании новых законов в резуль-



33

Íàáèåâ Ô.Ã. - Ïðàâîâîå ìûøëåíèå

тате проработки данных восприятия про-
шлого. Правовое мышление, адекватно 
отражающее объективный ход явлений, 
происходящих в жизни, предопределяет 
данные явления, представляется значи-
мым для мотивации человека. Правовое 
мышление, не определяемое естествен-
ным ходом событий, превращается в па-
тологические правоотношения, которые 
искажают истину, не имеют ничего обще-
го с действительностью. Вследствие этого 
необходимо критически относиться к ум-
ственным возможностям человека, кон-
тролировать и управлять ими. Если на-
чалом процесса правового мышления вы-
ступает проблема, то его завершением слу-
жит идея. Идея становится теоретическим 
решением проблемной ситуации. Практи-
ческое же разрешение противоречий осу-
ществляется посредством акта воли. Диа-
лектическое противоречие должно быть 
исследовано как противоречие, которое 
может либо не может быть решено, кото-
рое должно быть решено и последователь-
но восстановлено.
Диалектическое противоречие охваты-

вает внутреннюю и внешнюю стороны раз-
вития. Внутреннее противоречие подразу-
мевает противоречие в сущности, внешнее 
же - между явлениями. Согласно материа-
лизму, противоречия имеют антагонисти-
ческие и не антагонистические типы. Ан-
тагонистическое противоречие понимается 
как противоречие между общественными 
силами, интересами, целями, тенденциями, 
враждебными друг другу. Возможно и дру-
гое разделение противоречий, по формам. 
Противоречия выступают в формах по-
требности, проблемы и неопределенности. 
Мы чувствуем потребность, когда ощущаем 
противоречие между идеальным состояни-
ем и реальным. Если отсутствует разница 
между существующим положением и не-
обходимым, то говорить о потребности не 
представляется возможным. Теоретически 
мы решаем проблему, когда доводим ее 
до уровня знаний, которыми необходимо 
обладать. В проблемной ситуации субъ-
ект способен осознавать такие отражения, 
что средства, связывающие их, остаются 
вне границ сознания. Они проникают в 

сферу сознания в результате умственной 
деятельности, мыслительного процесса. 
Если методы разрешения противоречий 
известны субъекту, то процесс мышления 
не востребован. Напротив, если субъект 
не имеет методов разрешения противоре-
чий, возникает необходимость в теорети-
ческом решении противоречий, а именно 
создании идеальной модели практической 
деятельности. Исходя из потребности, че-
ловек ставит перед собой цель разрешить 
неизвестную проблему (4, с. 48). Когда про-
тиворечие между реально существующим 
и идеальным необходимым находится вне 
сферы сознания, оно выступает в форме не-
определенности. В случае, когда субъект 
осознает свою неосведомленность, он об-
ращается к накопленному опыту для раз-
решения противоречий. При отсутствии 
противоречия на практике, субъект стре-
мится найти, создать заменяющее его сред-
ство, и эта форма противоречия выступает 
началом творческого мышления. Правовое 
мышление и практика-это теоретические 
и практические решения одного и того же 
противоречия. Если противоречие должно 
найти теоретическое разрешение как след-
ствие процесса правового мышления, то 
на практике оно находит свое предметное 
разрешение.
Несомненно, правовое мышление не-

возможно познать вне реальных проблем и 
противоречий. Идеальная модель практи-
ческой деятельности строится в зависимо-
сти от логики направленности средств дея-
тельности. Переход от идеальной модели к 
практической деятельности осуществляет-
ся по акту воли. Для реализации акта воли 
проблемы, которые предполагает идеаль-
ная модель деятельности, должны соответ-
ствовать реальным противоречиям, и эта 
идеальная модель должна основываться на 
логике объективного движения противоре-
чий, а не на субъективных представлениях. 
Если цель деятельности находит свое тео-
ретическое решение в правовом мышле-
нии, она становится реальностью на прак-
тике. То есть в результате практической 
деятельности реализуется правовое мыш-
ление, имеющее теоретическое значение 
для разрешения противоречий.
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Правовое мышление теоретически ре-
шает эти противоречия, обуславливая 
необходимость в их практическом разре-
шении. В этом смысле процесс правового 
мышления, включенный в сферу теорети-
ческой деятельности, связан с практикой. 
Представляется лишенным смысла изуче-
ние правового мышления без обращения 
к другим проявлениям общественной жиз-
ни. В истории развития и становления че-
ловеческого общества, труд, орудия труда, 
материальная культура, язык и мышление 
следует рассматривать как его взаимосвя-
занные и взаимоопределяющие части. В 
свою очередь, при изучении процесса пра-
вового мышления, весь этот общественный 
комплекс должен быть рассмотрен цели-
ком.
В общем, субъект неизменно ищет спо-

собы разрешения возникающих противо-
речий, находит объект как средство для 
разрешения данных противоречий. Он не-
посредственно вводит объект в сферу дея-
тельности для разрешения противоречия, 
создает его теоретическую модель в своем 
сознании перед реализацией ее на прак-
тике. Субъект вносит изменения в модель 
объективной реальности в зависимости от 
характера разрешения противоречий. С 
одной стороны, каждая система знаний бо-
гата по своему содержанию. С другой сто-
роны, метод, созданный на основе систе-
мы, в своем развитии не ограничивается ее 
пределами, приводит к изменению старой 
системы знаний и появлению новой. Си-
стема более консервативна, стремится со-
хранить себя и усовершенствовать. Метод 
же по своей природе является универсаль-
ным, направленным на расширение знаний 
и создание новой системы. Объективное 
существование реальности, ее выражение 
некоей системой понятий, определенными 
методами создает возможности субъекту 
применять данную систему.
Научные теории представляют собой 

результат определенной познавательной 
деятельности. Решение любой важной про-
блемы возможно в случае преобразования 
теории в метод разрешения проблемы. 
Однако метод нельзя отождествлять с те-
орией, т.к. теория представляет собой уже 

законченное знание, в то время как метод 
познания выступает в качестве способа де-
ятельности.
Правовое мышление по своей сути но-

сит субъективный характер. Во-первых, 
субъективность правового мышления про-
является в том, что мышление присуще 
субъекту, то есть человеку. Нет объектив-
ного мышления, не связанного с деятель-
ностью человека. Во-вторых, в результате 
деятельности мышления создается не сам 
предмет, а его субъективный образ,и, на-
конец, в-третьих, предмет в мышлении 
передается посредством различных соот-
ветствий. Одним из важных аспектов в 
понимании сознания является противопо-
ставление сознания бессознательному. В 
данном случае считается, что сознание-это 
знание, которое может быть выражено и 
выражается с помощью языка, в то вре-
мя как бессознательным выступает то, что 
еще не нашло своей формы выражения. 
Сознание-это мышление, которое можно 
выразить словами. В этом смысле интуи-
тивное и логическое правовое мышление 
могут различаться. Логическое правовое 
мышление берет свое начало с сознательно 
поставленной проблемы и решает эту про-
блему определенными и принятыми обще-
ством способами. А в интуитивном право-
вом мышлении проблемная ситуация не 
может быть выражена в виде сознательно 
поставленной проблемы. Человек не может 
выразить работу своего мозга посредством 
языка. Идея, возникающая как результат 
процесса интуитивного правового мыш-
ления, носит разумный характер. Ориги-
нальные научные идеи в основном имеют 
интуитивное происхождение. Правосозна-
ние охватывает лишь логическое правовое 
мышление. Интуитивное правовое мыш-
ление имеет место в основном за преде-
лами правосознания. Мысль существует и 
до оформления ее в слова. Интуитивные 
и логические идеи дополняют друг друга. 
В процессе непознанного правового мыш-
ления противоречие решается не логиче-
ским, а интуитивным способом.
Однако само по себе познание противо-

речия не приводит к решению проблемы. 
Теоретическое решение противоречий 
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не состоит в замене описания одной кар-
тины событий другой. В данном случае 
необходимо выявить связующие звенья. 
Противоречие наличествует на основании 
существования и посредничества этих зве-
ньев, то есть противоречия преобразуются 
друг в друга. Вначале ставится проблема, 
то есть описываются противоречия, затем 
решается проблема, то есть происходит 
увязка этих противоречий. В случае, когда 
правовое мышление выражается посред-
ством языка, оно становится фактом право-
сознания. Этот факт также обусловлен тем, 
что не принадлежит одному человеку, а 
является проекцией правового сознания 
всего общества. Если в бессознательном 
состоянии правовое мышление принадле-
жит отдельному лицу, то в сознательном 
состоянии оно может распространяться на 
других. При включении правового мыш-
ления в правосознание, оно приобретает 
логический характер. В противном случае 
оно, оставаясь на интуитивном уровне, за-
мыкается на подсознательном содержании. 
В потоке мыслей мышление выявляет два 
уровня реальности: еще не вербализован-
ное и уже вербализованное, то есть вну-
треннюю речь. Первичная мысль не воз-
никает во внутренней речевой сфере, она 
несет определенный эффект, дает о себе 
знать до формирования первоначального 
словарного запаса.
В целом, развитие научных знаний ха-

рактеризуется их дифференциацией, а 
также интеграцией различных сфер нау-
ки, влияющих друг на друга. Этот процесс 
объединяет научные знания и позволяет 
систематически рассматривать научные 
знания как объект исследования. В про-
цессе изучения правового мышления, при 
системном к нему подходе, можно достичь 
больших успехов. Так, правовое мышле-
ние, охватывающее одну из областей си-
стемы, может быть объектом исследова-
ния как относительно самостоятельный 
элемент. Правовое мышление относитель-
но всех сфер права имеет специфические 
функции, поскольку оно является состав-
ляющим элементом права. В то же время 
все системообразующие элементы внутри 
системы связаны с внешней средой. В силу 

этого правовое мышление в каждой обла-
сти должно изучаться во взаимодействии 
со всеми другими элементами. Исследова-
ния демонстрирует, что функции правово-
го мышления и права должны рассматри-
ваться в дифференциальном порядке, то 
есть как самостоятельный объект исследо-
вания относительно областей права. Од-
нако разделение правового мышления на 
различные правовые области имеет особое 
значение в законодательстве, деятельности 
правоохранительных органов и в процессе 
правового регулирования. Вопрос изуче-
ния правового мышления в отношении от-
раслей права зависит от того, как конкрет-
ная отрасль права проявляется в процессе 
мышления. Так, еще с давних времен уго-
ловные и гражданские области права были 
объектами пристального внимания и из-
учения, вследствие чего произошло выде-
ление каждой из областей права.
Известно, что современные социоло-

гические исследования подтверждают, 
что правовое мышление различается по 
своему предмету и функциям. Правовые 
знания возникают путем опубликования 
нормативных актов, получения информа-
ции о произошедших действиях, участия в 
борьбе с преступностью. В целом, правовое 
мышление людей формируется с помощью 
различных средств – радио и телевидения, 
газет, информации о конкретном деянии 
и знаний, полученных в процессе судеб-
ного рассмотрения. Правовое мышление 
людей состоит не только из действующих 
правовых актов, совершаемых действий и 
знаний о применяемых наказаниях. Оно 
также включает в себя положительное или 
отрицательное отношение к правовым 
явлениям, фиксируемым в человеческом 
мозге. Например, люди осознают законы, 
принятые законодательным органом, но не 
соглашаются с санкциями, указанными в 
каком-либо правовом акте, либо выражают 
свое резко негативное отношение к прак-
тике применения закона, выступают с тре-
бованиями по совершенствованию закона в 
данном направлении.
Правовое мышление находит выраже-

ние в различных правовых понятиях. С по-
мощью этих понятий люди выражают отно-
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шение к своему поведению в общественной 
жизни, к деятельности правоохранитель-
ных органов. По мере изменения право-
вых идей общества планомерно развивает-
ся и юриспруденция. Развитие происходит 
в основном в условиях смены одной обще-
ственно-экономической формации другой. 
Например, если в советские времена такие 
действия, как нарушение правил валют-
ных операций, занятие частной предпри-
нимательской деятельностью, спекуляция 
считались преступлением, то в настоящее 
время эти виды деятельности составляют 
основу рыночных экономических отноше-
ний. Люди регулируют свое поведение, 
основываясь на таких понятиях, как закон-
ность и ответственность, контролируют де-
ятельность субъектов в правоохранитель-
ных органах, борющихся с преступностью.
В переходный период конца ХХ века в 

законы были внесены изменения, обуслов-
ленные крахом системы социалистического 
хозяйства. Ослабление социального кон-
троля привело к нарушению законности. 
Впоследствие в результате правового мыш-
ления сложилось критическое отношение 
к негативным явлениям, возникающим в 
законодательной сфере, к случаям отклоне-
ния от режима законности.
В постсоветский период в юридической 

литературе нашли закрепление данные 
об отражении правом всенародной воли. 
Понятно, что права могут создавать лишь 
граждане, обладающие полнотой полити-
ческих, юридических компетенций. Совет-
ское государство никогда не было органом 
политической власти народа и не выража-
ло его волю. Поэтому политико-экономи-
ческий кризис, имевший место в стране в 
90-е годы ХХ века, дал о себе знать во всех 
сферах социальной жизни, в том числе и в 
сфере законодательства. Законы не функ-
ционировали, в то время как преступность 
росла. Одной из основных причин этого 
положения было, как было отмечено, не-
соответствие законов реальным условиям. 
При этом не следует отождествлять право-
вое мышление с общественным характе-
ром индивидуального правового мышле-
ния, которое формируется под влиянием 
правовых явлений эпохи. Так, в индивиду-

альном правовом мышлении не только от-
ражаются объективные правовые явления 
своего времени, но и объективные обстоя-
тельства среды, в которой живет человек, 
его личностные качества, образование, вос-
питание, профессия, характер, социально-
психологическое состояние, условия жиз-
ни, семейно-бытовые отношения.
В современный период формирования 

рыночных экономических отношений, в 
свете активизации правового мышления, 
происходят определенные изменения в 
законодательстве. Так, в настоящее время 
укрепляется структура государственной 
власти, отражающая волю народа, иниции-
руются законы на демократической основе.
Вследствие развития правового мышле-

ния формируется общественная воля, что, 
в свою очередь, приводит к активизации 
общественной жизни и укреплению нор-
мативно-правовой базы. Социологические 
исследования, проводимые в связи с изуче-
нием правового мышления в нашей стра-
не, показывают, что практические юриди-
ческие знания населения из разных соци-
альных категорий крайне скудны. Итоги 
опроса свидетельствуют о том, что боль-
шинство его участников не имеют сведе-
ний о личных, политических, юридических 
правах, свободах и обязанностях. Ясно, что 
без правового просвещения населения, 
формирования у них правового сознания, 
правовой культуры, превращения людей 
в активных защитников законности невоз-
можно построить правовое государство.
Суммируя вышеизложенное, заключим, 

что правовое мышление-это совокупность 
взглядов, идей и знаний людей, общества 
в целом о правовых явлениях. Правовое 
мышление отражает правовые явления в 
различных сферах общественной практи-
ки. Оценка правового мышления осущест-
вляется посредством акта воли. В конечном 
итоге правовое мышление, сформирован-
ное посредством акта воли, выявляет, с од-
ной стороны, социальные отношения, нуж-
дающиеся в правовой защите, с другой сто-
роны, ссылается на действующие законы и 
выдвигает идеи об усовершенствовании их 
на практике. 
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LEGAL THINKING
The article states that under the infl uence 

of legal thinking, a citizen realizes that he is 
the subject of political and legal relations 
operating in the state. Legal thinking allows 
every person, citizen to act within the 
framework of the law in the exercise of their 
rights and obligations.

Key words: law, development, practice, 
process, thinking.
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ÊÎÌÓÍ²ÑÒÈ×ÍÎÃÎ ÒÀ ÍÀÖÈÑÒÑÜÊÎÃÎ 

ÒÎÒÀË²ÒÀÐÍÈÕ ÐÅÆÈÌ²Â

У статті аналізуються питання кри-
мінальної відповідальності за виготовлен-
ня, поширення комуністичної, нацистської 
символіки та пропаганду комуністичного 
й націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів за кримінальним 
законодавством зарубіжних держав. Ствер-
джується, що на сучасному етапі розвитку 
держави бракує адекватного механізму проти-
дії пропаганді комуністичного й націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів. Короткий огляд кримінально-право-
вої літератури засвідчив, що кримінальна від-
повідальність за пропаганду комуністичного 
й націонал-соціалістичного (нацистського) 
тоталітарних режимів ще не достатньо ви-
вчена.
Ключові слова: тоталітарна ідеологія, 

комуністичний тоталітарний режим, наці-
онал-соціалістичний (нацистський) тоталі-
тарний режим, пропаганда. 
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визначити спрямованість дій винуватого, а 
також сприяє правильній кримінально-пра-
вовій кваліфікації. Більше того, саме ознаки 
об’єктивної сторони визначають суспільну 
небезпечність кримінального правопору-
шення, а їх урахування дає змогу здійсни-
ти розмежування кримінальних правопору-
шень та визначити правозастосовними орга-
нами ступінь тяжкості вчиненого посягання.
У ході аналізу судової практики України 

за вчинення злочинів пропаганди комуніс-
тичного та нацистського тоталітарних режи-
мів встановлено незначну кількість випадків 
притягнення винних до кримінальної від-
повідальності за вчинення аналізованого 
посягання. А тому слід встановити, чи не є 
причиною цьому неоднозначність (недоско-
налість) змісту ознак об’єктивної сторони 
складу злочину, передбаченого ст.436-1 КК 
України. 

Стан дослідження
Проблема кримінальної відповідальнос-

ті за пропаганду комуністичного та нацист-
ського тоталітарних режимів, а відтак оцінки 
ефективності наявної кримінально-правової 
заборони, піддавалась аналізу у працях-
В.М. Комарницького, Є.О. Письменського, 
М.А. Бабак, Л.О.Мостепанюк, А.А. Павлов-
ської, О.Е. Радутного, Ю.М. Беклеміщева, 
О.В. Філей та інших. Водночас доводиться 
констатувати, що питання кримінально-
правових заходів протидії виготовленню, 
поширенню, а також публічному викорис-
танню символіки комуністичного, націонал-

Постановка проблеми
Об’єктивна сторона складу криміналь-

ного правопорушення є однією з його осно-
вних підсистем, яка характеризує зовнішнє 
вираження суспільно небезпечного діяння. 
У КК України склад кримінального право-
порушення передусім описується за озна-
ками його об’єктивної сторони, сукупність 
яких має найбільше інформаційне наванта-
ження, оскільки дозволяє визначити об’єкт 
посягання, виступає внутрішньою харак-
теристикою кримінально протиправної ді-
яльності, а їх точне встановлення дає змогу 
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соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів «не протоптане» науковцями, 
оскільки відповідна кримінально-правова 
норма «отримала право на існування» від-
носно нещодавно.
Таким чином, основною метою цієї стат-

ті є аналіз об’єктивної сторони складу про-
паганди комуністичного та нацистського то-
талітарних режимів.

Виклад основних положень
Обов’язковою ознакою об’єктивної сто-

рони складу злочину є суспільно небезпечне 
діяння, що полягає у публічному виготов-
ленні, поширенні, використанні символіки 
комуністичного та нацистського тоталітар-
них режимів, а також публічне виконання 
гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших союзних 
та автономних радянських республік або їх 
фрагментів. Суспільно небезпечні наслідки 
не впливають на кваліфікацію цього злочину, 
оскільки знаходяться за його межами (скажі-
мо, пропаганда комуністичного тоталітар-
ного режиму як наслідок створює загрозу 
для патріотичного виховання молодого по-
коління). Отож звідси випливає, що аналізо-
ваний склад злочину є формальним. Такий 
підхід законодавця видається виправданим, 
оскільки діяння, яке полягає у пропаган-
ді комуністичного та нацистського тоталі-
тарних режимів, є само по собі суспільно 
небезпечним, а його наслідки за обсягом і 
характером не підвищуватимуть у значній 
мірі ступеня суспільної небезпеки цього по-
сягання. 
Під час аналізу форм вчинення злочи-

ну, передбаченого ст.436-1 КК України, 
насамперед, слід звернути увагу на невід-
повідність назви статті зі змістом вказаної 
норми. Так, назва розглядуваної статті 
звучить наступним чином: «Виготовлен-
ня, поширення комуністичної, нацистської 
символіки та пропаганда комуністичного 
та націонал-соціалістичного (нацистсько-
го) тоталітарних режимів». Тоді як у змісті 
диспозиції статті поряд із термінами «ви-
готовлення», «поширення» вказується на 
інші  суспільно небезпечні діяння, такі як 
«публічне використання символіки» та «пу-
блічне виконання гімнів». 

У КК України поняття «пропаганда» зга-
дується неодноразово (ч.3 ст.111-1, ст.299, 
ст.436, ст.436-1), а тому воно наскрізне. Так, 
скажімо, виходячи з аналізу ст.436 КК Укра-
їни, пропаганда війни полягає в публічних 
закликах, виготовленні матеріалів із відпо-
відними закликами, а також їх розповсю-
дження. Тобто «пропаганда» виступає ро-
довим поняттям. Втім, виходячи зі змісту 
ст.436-1 КК України, пропаганда злочинної 
ідеології розглядається як альтернативна 
форма вчинення аналізованого посягання 
поряд з іншими формами (її виготовлення 
та поширення), а тому вони не можуть пе-
ребувати у співвідношенні як родове і ви-
дове поняття. Такий стан речей, на думку 
М.Б. Стиранки, демонструє несистемність 
змісту окремих статей та термінологічні 
огріхи, що свідчить про недотримання тех-
ніки конструювання кримінально-правових 
норм [2, с.108]. З цими судженнями не мож-
на не погодитись, оскільки одні і ті ж понят-
тя повинні мати єдине значення, що відпо-
відає принципу системності.
Щоправда, у п.2 ч.1 ст.1 ЗУ «Про засу-

дження комуністичного та націонал-соці-
алістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» від 21 травня 2015 р. по-
няття пропаганди комуністичного та на-
цистського тоталітарних режимів характе-
ризується наступними діяннями: публічне 
заперечення, зокрема через засоби масової 
інформації, злочинного характеру комуніс-
тичного тоталітарного режиму 1917-1991 
років в Україні, нацистського тоталітарного 
режиму; поширення інформації, спрямова-
ної на виправдання злочинного характеру 
цих тоталітарних режимів, діяльності ра-
дянських органів державної безпеки, вста-
новлення радянської влади на території 
України або в окремих адміністративно-те-
риторіальних одиницях, переслідування 
учасників боротьби за незалежність України 
у ХХ столітті; виготовлення та/або поши-
рення продукції, що містить символіку ко-
муністичного та нацистського тоталітарних 
режимів; публічне використання злочинної 
символіки.
Тобто відповідно до положень цього За-

кону пропаганда розглядається як родове 



40Ïðàâî.ua ¹ 2, 2022

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

поняття. Як бачимо, законодавець криміна-
лізував лише окремі форми пропаганди, які 
передбачені у п.2 ч.1 ст.1 цього Закону, за-
лишивши поза увагою публічне заперечен-
ня злочинного характеру комуністичного та 
нацистського тоталітарних режимів, а також 
поширення інформації, спрямованої на ви-
правдання їх злочинного характеру. Втім, 
варто звернути увагу на те, що первинна 
редакція ст.436-1 КК України в певній мірі 
передбачала кримінально-правову заборону 
вчинення вищезазначених дій, щоправда, 
мова йшла про публічне заперечення чи 
виправдання злочинів фашизму проти лю-
дяності, а також пропаганду неонацистської 
ідеології, виготовлення та (або) розповсю-
дження матеріалів, у яких виправдовували-
ся злочини фашистів. 
Прийняття вказаної норми викликало 

різку критику з боку наукової спільноти у 
зв’язку із загрозою виникнення труднощів 
у її застосуванні в практичній діяльності. З 
цього приводу І.Б.Усенко та Є.В.Ромінський 
зауважили, що якщо судді додержувати-
муться принципу верховенства права, то 
ця норма не зможе застосовуватись. Якщо 
ж юриспруденція буде підпорядкована по-
літиці, то через розширювальне тлумачення 
за надуманим звинуваченням у «виправдан-
ні злочинів фашизму» чи «пропаганди нео-
нацистської ідеології» вона може використо-
вуватися для протиправних репресій щодо 
політичних опонентів [3]. 
Найбільш вразливим для критики був 

сам зміст диспозиції ст.436-1 КК України, 
основні зауваження щодо якого полягали 
в наступному. По-перше, зверталась ува-
га на те, що законодавцем вжито нетипові 
для кримінального законодавства юридичні 
конструкції, такі як «організація Вафен-СС», 
«фашистські окупанти». По-друге, некорек-
тним вважалось також використання понят-
тя «фашизм» щодо військових формувань 
Третього Рейху, провідною ідеологією яко-
го був нацизм. По-третє, обґрунтовувалась 
позиція, що поняття «неонацизм» може охо-
плювати різні ідеологічні концепції, які пе-
рекликаються з окремими ідеями націонал-
соціалізму, навіть тими, які не несуть загрози 
суспільству. По-четверте, констатовано, що 
в побудові диспозиції є зайвим уточнення 

на суб’єктів вчинення «злочинів фашизму», 
оскільки згідно з історичних даних вчиню-
валися вони не тільки організацією «Вафен-
СС», підпорядкованими їй структурами, 
тими, хто боровся проти антигітлерівської 
коаліції і співпрацював з фашистськими 
окупантами, але й іншими формуваннями 
не тільки німецької, а й угрупувань інших 
держав [3; 4, с.19]. А тому рефреном звучала 
думка, що відповідні нововведення до КК 
України є черговим прикладом помилко-
вості та надмірності криміналізації. Як на-
слідок, вищенаведений Закон не витримав 
критики і втратив чинність на підставі ЗУ 
від 28 січня 2014 р. Слідом, було прийнято 
Закон від 9 квітня 2015 р. №317-VIIІ, яким 
було суттєво змінено попередню редакцію 
ст.436-1 КК України. Такі нововведення 
усунули чимало вад, які містила попередня 
редакція статті. Втім для того, щоб зроби-
ти висновок, наскільки положення ст.436-1 
КК України є ефективними, слід проаналі-
зувати її зміст. Тому слід розглянути ознаки 
об’єктивної сторони аналізованого складу 
злочину.
Першою з них є виготовлення символі-

ки комуністичного та нацистського (націо-
нал-соціалістичного) тоталітарних режимів, 
під якою розуміють первинне створення 
об’єктів матеріального світу (наприклад, 
прапорів, пісень, написів, листівок, плака-
тів), які її відображають, закріплюють чи 
містять на собі її зображення,  нанесення 
такої символіки на вже створені матеріальні 
об’єкти (наприклад, на будинки, транспорт-
ні засоби, одяг), а також їх розмноження чи 
копіювання [5, с.658; 6, с.303; 7, с.125]. 
Слід звернути увагу на те, що у Єдиному 

державному реєстрі судових рішень Украї-
ни не знайдено жодного вироку, де б особу 
було засуджено за виготовлення символіки 
тоталітарного режиму. Очевидно, це по-
яснюється тим, що сам факт виготовлення 
такої символіки непросто зафіксувати пра-
воохоронними органами. Скажімо, якщо 
наносити злочинну символіку на автомо-
біль, то її дійсний зміст можна зрозуміти по 
завершенню роботи, оскільки на окремому 
етапі складно констатувати, що має місце 
виготовлення символіки саме тоталітарного 
режиму. Якщо ж такий автомобіль з’явиться 
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у публічному місці, то діяння особи слід ква-
ліфікувати як публічне використання сим-
воліки комуністичного та націонал-соціаліс-
тичного (нацистського) тоталітарних режи-
мів. Окрім того, видається, що виготовлення 
такої символіки без мети її розповсюдження 
навряд чи слід вважати кримінально-кара-
ним діянням, оскільки, скажімо, особа може 
виготовити одяг із злочинною символікою 
виключно для себе, яку носитиме лише вдо-
ма. У цьому випадку має бути дотримана 
єдина вимога – відсутність пропаганди, тоб-
то щоб відповідна інформація не була доне-
сена до кола інших осіб.
Варто звернути увагу на один момент. 

У КК України поняття «виготовлення» зга-
дується сімдесят один раз. Втім, як видове 
поняття пропаганди (ст.436 КК України) та 
публічних закликів  (ст.258-2, 295, ч.2 ст.442 
КК України) прослідковується декілька ра-
зів.  Водночас у названих статтях виготов-
лення матеріалів злочинного змісту вважа-
тиметься кримінально караним діянням, 
якщо здійснюватиметься з метою їх розпо-
всюдження. Натомість, у ст.436-1 КК Укра-
їни  кримінальна відповідальність наступає 
за саме лише виготовлення матеріалів, які 
містять символіку комуністичного та нацист-
ського (націонал-соціалістичного) тоталітар-
них режимів. Такий підхід законотворця не 
можна назвати послідовним. Не випадково-
З.А. Тростюк зауважує, що криміналь-
но-правовий термін повинен вирізнятися 
стійкістю. Якщо законодавець визнав за до-
цільне його ввести, то він має послідовно 
використовуватись у всьому тексті Особли-
вої частини КК України. Йому також при-
таманна системність, тобто взаємозв’язок з 
іншими термінами термінологічної системи 
[8, с. 16].
Втім, аналіз диспозиції ст.436-1 КК 

України дає змогу зробити висновок про не-
доцільність криміналізації діянь, які поляга-
ють у виготовленні символіки комуністично-
го та нацистського (націонал-соціалістично-
го) тоталітарних режимів. Така позиція ви-
пливає з того, що саме по собі виготовлення 
матеріалів злочинного змісту є нічим іншим, 
як готування до вчинення кримінального 
правопорушення, що полягає в умисному 
створенні умов для реалізації кримінально 

протиправного наміру. Окрім того, понят-
тю «виготовлення», яке є видовим по відно-
шенню до родового поняття «пропаганда», 
не притаманна така ознака, як публічність, 
що є алогічним, оскільки ознаки видового 
поняття не можуть суперечити ознакам ро-
дового. 
Більше того, загальновизнаним є те, що 

законодавець, діяння, які полягають у готу-
ванні до вчинення кримінального правопо-
рушення, в окремих випадках визнає як за-
кінчене посягання лише задля того, щоб на 
ранніх етапах присікти його вчинення для 
запобігання суспільно небезпечних наслід-
ків (наприклад, планування чи підготовка 
до агресивної війни чи воєнного конфлікту, а 
також участь у змові, що спрямована на вчи-
нення таких дій, є фактично попередньою 
злочинною діяльністю, втім розглядається 
як закінчений злочин (ч.1 ст.437 КК Укра-
їни). Як попередньо зазначалось, наслідки 
вчинення злочину, передбаченого ст.436-1 
КК України за обсягом і характером, не під-
вищуватимуть у значній мірі ступеня сус-
пільної небезпеки цього посягання. Можна 
навести ще один аргумент на користь нашої 
позиції. У ч.2 ст.109 та ч.1 ст.110 КК Украї-
ни встановлено кримінально-правову забо-
рону публічних закликів до вчинення дій, 
спрямованих на насильницьку зміну чи по-
валення конституційного ладу, а також до 
посягання на територіальну цілісність  і не-
доторканність України. Відомо, що поняття 
«пропаганда» та «публічні заклики» є таки-
ми, які перегукуються між собою (хоча для 
останнього характерною ознакою є схилян-
ня людей до вчинення ними суспільно не-
безпечних діянь). Виготовлення матеріалів 
злочинного змісту не розглядається як озна-
ка об’єктивної сторони аналізованих складів 
посягань, хоча з аналізу санкцій випливає, 
що за ступенем суспільної небезпеки зло-
чини, передбачені ч.2 ст.109, ч.1 ст.110 та 
ст.436-1 КК України, є фактично рівнознач-
ними. Втім при публічних закликах визна-
чальним моментом в оцінці їх суспільної не-
безпечності є те, що особи, до відома яких 
був доведений їх злочинний зміст, можуть 
вчинити дії, до яких закликав адресат, тоді 
як для пропаганди комуністичного та на-
цистського тоталітарних режимів це не ха-
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рактерно, що свідчить про те, що відповідне 
посягання є менш суспільно небезпечним. 
А тому видається, виготовлення символіки 
тоталітарного режиму недоцільно кваліфі-
кувати як закінчене посягання.
Наступною формою вчинення злочину, 

передбаченого ст.436-1 КК України, є по-
ширення символіки тоталітарного режиму, 
що полягає у її розповсюдженні будь-яким 
способом (використання мережі Інтернет, 
дарування, вкидання в поштові скриньки, 
обмін, продаж) [5, с.658; 7, с.126].  Семантич-
ний зміст поняття «поширення» збігається 
із поняттям «розповсюдження» [9, с. 1098], 
яке неодноразово вказується у тексті кримі-
нального закону (напр. ч.1 ст.110, ч.2 ст.109, 
ст.436 КК України). Втім, видається, все ж 
правильно говорити про поширення інформа-
ції, оскільки відповідно до ЗУ «Про інформа-
цію» від 2 жовтня 1992 р. воно виступає одним 
із способів реалізації права на інформацію.
Ще однією формою пропаганди кому-

ністичного та нацистського тоталітарних 
режимів є публічне використання символі-
ки. Публічність використання полягає у від-
критому (у присутності невизначеного, але 
значного кола осіб) використанні об’єктів 
матеріального світу, які відображають, за-
кріплюють чи містять на собі зображення, 
написи, пісні та інші об’єкти, віднесені до 
відповідної символіки (наприклад, носіння 
чи демонстрація прапора, свастики чи іншої 
забороненої атрибутики) [5, с.658]. У п.41 
Постанові Пленуму Вищого господарського 
суду України «Про деякі питання практи-
ки вирішення спорів, пов’язаних із захис-
том прав інтелектуальної власності» від 17 
жовтня 2012 р. №12 публічне використання 
розглядається наступним чином: публічний 
показ; публічне виконання – як у реальному 
часі («наживо»), так і з допомогою технічних 
засобів; публічне сповіщення (радіо, телеба-
чення), а також публічна демонстрація ауді-
овізуального твору у місці, відкритому для 
публічного відвідування, або в іншому місці, 
де присутні особи, які не належать до кола 
однієї сім’ї чи близьких знайомих цієї сім’ї, 
- незалежно від того, чи сприймається твір 
публікою безпосередньо у місці його публіч-
ної демонстрації, чи в іншому місці одночас-
но з таким показом.

З вищенаведеного випливає, що по-
няття «поширення» та «публічне викорис-
тання» за своїм змістом є дуже схожими. 
А тому в судовій практиці є випадки, коли 
суди одні і ті ж суспільно небезпечні дії 
одночасно кваліфікують за  двома форма-
ми вчинення злочину. Прикладом цьому 
слугує вирок Дрогобицького районного 
суду Львівської області від 24 червня 2022 
р. Так, К. 23.09.2022, перебуваючи за міс-
цем свого проживання, використовуючи 
власний мобільний телефон, у соціальній 
мережі «Facebook» умисно, маючи на меті 
доведення до широкого кола осіб комуніс-
тичну ідеологію, усвідомлюючи, що вказана 
сторінка має відкритий доступ і з нею має 
змогу ознайомитися необмежене коло ко-
ристувачів, розмістив на ній зображення ко-
муністичної символіки, а саме: серп, молот, 
червоний прапор з символом перехрещено-
го серпа та молота, яка, згідно з висновком 
мистецтвознавчої експертизи №1045-Е від 
17 травня 2022 р., містить символіку кому-
ністичного тоталітарного режиму. Вказані 
дії К. органом досудового розслідування 
кваліфіковано за ч.1 ст.436-1 КК України як 
поширення та публічне використання сим-
воліки комуністичного тоталітарного режи-
му на всій території України [10]. 
Видається, що для використання сим-

воліки тоталітарного режиму характерним 
є її публічна демонстрація, тобто ця форма 
пропаганди має, так би мовити, відкритий 
характер і здійснюється безпосередньо осо-
бою (наприклад, демонстрація під час мі-
тингу зображення, яке присвячене подіям, 
пов’язаним з діяльністю комуністичної пар-
тії; озвучування цитат працівників радян-
ських органів державної безпеки всіх рівнів 
під час проведення зборів тощо). Натомість, 
поширення полягає у доведенні до широко-
го кола осіб злочинної інформації у загаль-
нодоступній формі. Видається, що таке по-
ширення є можливим через соціальні мере-
жі та засоби масової інформації, тобто здій-
снюється в опосередкованій формі. З огляду 
на це, вважаємо, що вирок Дрогобицького 
районного суду Львівської області від 24 
червня 2022 р. не відповідає принципу по-
вноти і точності кримінально-правової ква-
ліфікації, оскільки громадянин К. вчинив 
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дії, які полягають у поширенні символіки 
комуністичного режиму.
Врешті-решт, останньою формою вчи-

нення злочину, передбаченого ст.436-1 КК 
України є публічне виконання гімнів СРСР, 
УРСР (УСРР), інших союзних та автоном-
них радянських республік або їх фрагментів 
полягає у звуковому відтворенні людиною 
(власним голосом або за допомогою магні-
тофону, іншої аудіоапаратури) всього або 
частини одного з текстів, що були офіційни-
ми гімнами у місцях, де присутні чи можуть 
бути присутніми особи, які не належать до 
кола сім’ї або близьких знайомих цієї сім’ї, 
незалежно від того, чи присутні вони в од-
ному місці й в один і той самий час або в різ-
них місцях і в різний час [5, с.659; 7, с.127]. З 
вищенаведеного випливає, що публічне ви-
конання гімнів СРСР, УРСР (УСРР), інших 
союзних та автономних радянських респу-
блік або їх фрагментів повністю охоплю-
ється поняттям публічного використання, 
тобто є одним із його різновидів. А тому ви-
окремлення зазначеної  форми пропаганди 
злочинної символіки у ст.436-1 КК України 
є недоцільним. 

Висновки
Таким чином, можна зробити висновок, 

що на сьогодні наукова база боротьби з про-
пагандою комуністичного та нацистсько-
го тоталітарних режимів належним чином 
не сформована. Відтак вивчення питання 
щодо оптимального формулювання форм 
об’єктивної сторони відповідного складу 
злочину потребує ретельного аналізу.
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Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

SUMMARY 
This paper examines the international ex-

perience of regulation of criminal responsibility 
for production, distribution communist, Nazi 
symbols and propaganda of the Communistic, 
Nationalistic and Socialistic (Nazi) totalitar-
ian regimes. Conclusions are drawn that on the 
modern stage of state development there is no 
adequate mechanism of propaganda of the Com-
munistic, Nationalistic and Socialistic (Nazi) 
totalitarian regimes countering in Ukraine. A 
brief review of criminal literature has given an 
opportunity to conclude that the issue of crimi-
nal responsibility for propaganda of the Com-
munistic, Nationalistic and Socialistic (Nazi) 
totalitarian regimes is one of those who have 
not been properly resolved.

The obligatory component of the crime’s object 
is its subject (symbols of the Nationalistic and So-
cialistic (Nazi) totalitarian regimes).

A brief review of criminal literature has given an 
opportunity to conclude that the issue of criminal re-
sponsibility for propaganda of the Communistic, Na-
tionalistic and Socialistic (Nazi) totalitarian regimes is 
one of those who have not been properly resolved. It has 
been stated that certain aspects had not been studied at 
all, and the authors’ positions on the investigated issue 
were controversial or diverse. Due to the relevant analy-
sis, some of the issues that are not illuminated have been 
analysed, the additional arguments have been given to 
resolve the controversial issues.

Key words: totalitarian ideology, the Commu-
nistic totalitarian regime, the Nationalistic and 
Socialistic (Nazi) totalitarian regime, propaganda.
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У статті проаналізовано завдання, функ-
ції Бюро економічної безпеки України та 
подано пропозиції щодо удосконалення За-
кону України «Про Бюро економічної безпе-
ки України». Наголошено на некоректності 
застосування у вказаному Законі поняття 
«основні завдання», адже таке формулюван-
ня передбачає існування інших «неосновних» 
завдань, про які у ньому не йдеться. Пропоно-
вано уточнити визначення поняття «Бюро 
економічної безпеки України». Констатова-
но, що до функцій Бюро економічної безпеки 
України, окрім тих, що визначені у Законі 
(правоохоронна, аналітична, економічна, ін-
формаційна), також належать контрольна, 
профілактична та нормотворча. 
Ключові слова: Бюро економічної безпе-

ки України, правоохоронний орган, завдання, 
функції, економічна безпека держави.
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конували до цього податкова міліція, еко-
номічні підрозділи Національної поліції 
України та економічні підрозділи Служби 
безпеки України. На необхідність створен-
ня в Україні такого суб’єкта вказував Між-
народний валютний фонд. 
У пункті 10 Меморандуму про економіч-

ну та фінансову політику від 08.11.2021 зазна-
чено, що з «метою консолідації  повноважень 
щодо розслідування економічних злочинів в 
єдиному слідчому органі, Бюро економічної  
безпеки Украї ни почне працювати до кінця 
грудня 2021 року. Цей  орган візьме на себе 
відповідальність за розслідування економіч-
них, фінансових та податкових шахрай ств 
та злочинів, які перебувають у юрисдикції  
Національної  поліції , Служби безпеки 
України та Податкової  поліції , але за винят-
ком тих злочинів, які підпадають під юрис-
дикцію Національного антикорупцій ного 
бюро Украї ни (НАБУ). Закон встановлює 
чіткі правила щодо відбору керівництва, 
внутрішнього прий няття рішень та нагляду 
для забезпечення операцій ної  незалежнос-
ті та належного нагляду й  підзвітності» [9]. 
Правовий статус новоутвореного суб’єкта – 
Бюро економічної безпеки України визна-

Постановка проблеми
З прийняттям у 2021 році Закону Укра-

їни «Про Бюро економічної безпеки Укра-
їни» розпочався черговий етап розвитку 
контролю у сфері економіки. У травні 2021 
року утворено суб’єкт із новою назвою, але 
з певними завданнями та функціями, які ви-
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чає Закон України «Про Бюро економічної 
безпеки України» № 1150-ІХ від 28.01.2021 
та Положення про Бюро економічної без-
пеки України, що затверджено постановою 
Кабінету Міністрів № 1068 від 06.10.2021. 
Незважаючи на тривалу роботу стосовно 
визначення завдань, функцій вказаного 
суб’єкта, нормативно-правові акти, що ви-
значають правові основи його організації та 
діяльності потребують удосконалення. 

Стан дослідження
Питання правового статусу державних 

органів, у тому числі центральних органів 
виконавчої влади, що утворюються для ви-
конання окремих функцій із реалізації дер-
жавної політики, таких як служби, агент-
ства, інспекції, комісії, бюро завжди були 
предметом наукових дискусій і мали не аби 
яку актуальність. Вчені приділяють увагу 
як особливостям їх організації, створення 
так і окремим завданням і функціям, по-
вноваженням тощо. Діяльність кожного з 
вказаних суб’єктів пов’язана з певною сфе-
рою суспільних відносин – економічною, 
фінансовою, соціальною та ін.. Поява нових 
суб’єктів чи вдосконалення завдань, функ-
цій існуючих, що здійснюють контроль у 
відповідній сфері, передбачає визначення у 
нормативно-правових актах питань їх вза-
ємовідносин, взаємодії, координації діяль-
ності тощо.
На етапі формування нового органу (по-

чинаючи з 2013 року) , що мав здійснювати 
контроль у сфері економіки, пропонувалися 
різні його назви – Служба фінансових розслі-
дувань, Фінансова поліція, Бюро фінансових 
розслідувань. Але у подальшому з’явилася 
нова назва – Бюро економічної безпеки 
України. Такий довгий шлях до формуван-
ня суб’єкта та вибору його назви свідчить 
про складність процесів контролю в еконо-
мічній сфері, про важливість правильного 
визначення та правового закріплення його 
завдань і функцій тощо. Але незважаючи на 
це, на наш погляд, вказаний закон потребує 
певних змін, а відповідно і формування те-
оретичного обґрунтування для їх внесення. 

Мета даної публікації полягає в аналізі 
правового статусу Бюро економічної безпе-

ки України, його завдань, функцій та фор-
мулюванні пропозицій щодо вдосконален-
ня норм Закону України «Про Бюро еко-
номічної безпеки України» № 1150-ІХ від 
28.01.2021 (далі – Закон № 1150-ІХ).

Виклад основного матеріалу
Відповідно до Закону № 1150-ІХ Бюро 

економічної безпеки України (далі – БЕБ) 
– це центральний орган виконавчої влади, 
діяльність якого спрямовується та коорди-
нується Кабінетом Міністрів України [1]. 
Зміст статті 1 Закону № 1150-ІХ, в якій 
йдеться про завдання, що покладаються на 
БЕБ, дозволяє констатувати, що основне 
призначення даного суб’єкта – це протидія 
правопорушенням, що посягають на функ-
ціонування економіки держави. Протидія 
передбачає запобігання правопорушенням, 
їх попередження, недопущення; застосу-
вання заходів впливу до правопорушників 
та вжиття відповідних заходів для усунення 
наслідків протиправних діянь. У контек-
сті цього, із переліку завдань, окреслених у 
статті 4 Закону № 1150-ІХ, безпосередньо 
до тих, що стосуються саме протидії і які 
доцільно вважати основними слід віднести 
наступні: 1) виявлення зон ризиків у сфері 
економіки шляхом аналізу структурованих 
і неструктурованих даних;  2) оцінювання 
ризиків і загроз економічній безпеці дер-
жави, напрацювання способів їх мінімізації 
та усунення;  3) надання пропозицій щодо 
внесення змін до нормативно-правових ак-
тів з питань усунення передумов створення 
схем протиправної діяльності у сфері еконо-
міки;  4) забезпечення економічної безпеки 
держави шляхом запобігання, виявлення, 
припинення, розслідування кримінальних 
правопорушень, що посягають на функці-
онування економіки держави;  5) збирання 
та аналіз інформації про правопорушення, 
що впливають на економічну безпеку дер-
жави, та визначення способів запобігання їх 
виникненню в майбутньому;  6) планування 
заходів у сфері протидії кримінальним пра-
вопорушенням, віднесеним законом до його 
підслідності  [1]. А таке завдання як складан-
ня аналітичних висновків і рекомендацій 
для державних органів із метою підвищен-
ня ефективності прийняття ними управлін-
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ських рішень щодо регулювання відносин 
у сфері економіки, на наш погляд, доцільно 
вважати додатковим. До завдань БЕП вка-
зана стаття відносить і виявлення та роз-
слідування правопорушень, пов’язаних із 
отриманням та використанням міжнарод-
ної технічної допомоги. Це завдання також 
пов’язане з економічною безпекою держави 
чи виявленням зон ризиків у сфері еконо-
міки, адже відповідно до Порядку залучен-
ня, використання та моніторингу міжна-
родної технічної допомоги (затверджений 
постановою Кабінету Міністрів України 
№153 від 15.02.2002) міжнародна технічна 
допомога – це «фінансові та інші ресурси та 
послуги, що відповідно до міжнародних до-
говорів України надаються партнерами з 
розвитку на безоплатній та безповоротній 
основі з метою підтримки України. Міжна-
родна технічна допомога може залучатись у 
вигляді:  будь-якого майна, необхідного для 
забезпечення виконання завдань проектів 
(програм), яке ввозиться або набувається в 
Україні;  робіт і послуг; прав інтелектуаль-
ної власності; фінансових ресурсів (грантів) 
у національній чи іноземній валюті; інших 
ресурсів, не заборонених законодавством, у 
тому числі стипендій [6].
Економічна безпека держави – складо-

ва національної безпеки держави. Питання 
сталого розвитку національної економіки є 
одним із фундаментальних національним 
інтересом – про це йдеться в Законі Украї-
ни «Про національну безпеку України», що 
визначає та розмежовує повноваження дер-
жавних органів у сферах національної без-
пеки і оборони, створює основу для інтегра-
ції політики та процедур органів державної 
влади, інших державних органів, функції 
яких стосуються національної безпеки і обо-
рони, сил безпеки і сил оборони [4]. Врахо-
вуючи те, що майже всі завдання БЕБ (вияв-
лення зон ризиків у сфері економіки; оцінка 
ризиків і загроз економічній безпеці держа-
ви; забезпечення економічної безпеки дер-
жави), а відповідно і функції та повноважен-
ня стосуються економічної безпеки, то БЕБ 
відноситься до сил безпеки, на які покла-
дено функції із забезпечення національної 
безпеки України як держави. Отже у Законі 
№ 1150-ІХ має йтися про економічну безпе-

ку саме держави. У той час як у його тексті 
вживається словосполучення «економічна 
безпека» (підпункти 1, 8 пункту 1 статті 2), а 
не «економічна безпека держави» чи «еконо-
мічна безпека України». Задля дотримання 
принципу правової визначеності, однознач-
ного розуміння норм Закону № 1150-ІХ, 
доцільно до нього внести відповідні допо-
внення, зокрема викласти у новій редакції: 
підпункт 1 пункту 1 статті 2 «аналіз ризиків 
– інформаційно-аналітична діяльність щодо 
оцінки загроз економічній безпеці держави, 
ступеня її вразливості та рівня негативного 
впливу на неї»; підпункт 8 пункту 1 статті 
2 «управління ризиками – розроблення на 
основі оцінювання ризиків та реалізація 
управлінських рішень, спрямованих на мі-
німізацію таких ризиків, а також на підви-
щення спроможності державних інституцій 
щодо нейтралізації загроз економічній без-
пеці держави».
У підпункті 36 пункту 6 Положення про 

Бюро економічної безпеки України непра-
вильно вказано назву Закону № 1150-ІХ, зо-
крема зазначається, що БЕБ «здійснює інші 
повноваження, передбачені Кримінальним 
процесуальним кодексом України, Законом 
України «Про Бюро економічної безпеки» 
та іншими законами України» [7]. Отже на-
зву Закону України слід викласти у наступ-
ній редакції «Про Бюро економічної безпе-
ки України».
Слід зазначити, що хоча стаття 4 Зако-

ну № 1150-ІХ має назву «Завдання бюро 
економічної безпеки України» у першому 
пункті вказується, що «Основними завдан-
ня Бюро економічної безпеки України є…». 
Таке формулювання дає підстави констату-
вати наявність інших, неосновних завдань, 
про які у тексті Закону № 1150-ІХ не йдеть-
ся. Враховуючи зазначене, визначене нами 
вище завдання як додаткове віднесено стат-
тею до основних. Виникає запитання: що ж 
мав на увазі законодавець, коли формулював 
пункт 1 у статті 4 Закону № 1150-ІХ вжива-
ючи слово «основні»? На наш погляд, задля 
усунення такої неточності, доцільно з пунк-
ту 1 статті 4 слово «основними» виключити.
Від чіткості формулювання понять у 

нормативних актах залежить і розуміння 
їх змісту не лише фахівцями відповідної 
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галузі, а й пересічними громадянами. Із 
визначення поняття «Бюро економічної 
безпеки України», що містить Закон № 
1150-ІХ, чітко не прослідковується, що цей 
орган є правоохоронним. У тексті Закону 
№ 1150-ІХ вживаються словосполучення 
«правоохоронні органи», «інші правоохо-
ронні органи» у різних контекстах, із змісту 
яких складно зрозуміти чи віднесено БЕБ 
до правоохоронних органів. Так, у пункті 
8 статті 10 вказується, що БЕБ відповідно 
до покладених на нього завдань «витребо-
вує та одержує у встановленому законом 
порядку від інших правоохоронних та дер-
жавних органів, органів місцевого самовря-
дування, підприємств, установ, організа-
цій інформацію, необхідну для виконання 
повноважень Бюро економічної безпеки 
України» [1]. Тобто вживається словоспо-
лучення «від інших правоохоронних орга-
нів», що може свідчити про те, що БЕБ є 
правоохоронним органом. У інших статтях 
вживається словосполучення «правоохо-
ронні органи» без слова «інших», хоча логіч-
но, якщо БЕБ є правоохоронним органом, 
то слово «інших» має бути у всіх випадках. 
Стаття 7 Закону № 1150-ІХ має назву «Вза-
ємодія Бюро економічної безпеки України 
з іншими органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, правоохо-
ронними органами та іншими особами». У 
даному випадку слово «інших» відноситься 
саме до органів державної влади і підкрес-
лює те, що БЕБ теж є органом державної 
влади. Із такого контексту назви зрозумі-
ло, що йдеться про правоохоронні органи 
з якими взаємодіє БЕБ. У статті 5 Закону 
№ 1150-ІХ зазначається, що «У разі отри-
мання такої вказівки, вимоги, доручення 
тощо Директор Бюро економічної безпеки 
України, працівник Бюро економічної без-
пеки України невідкладно інформує про це 
в письмовій формі правоохоронні органи» 
[1]. З метою правильного розуміння тексту 
Закону № 1150-ІХ доцільно: 1) назву статті 
7 викласти у наступній редакції: «Взаємо-
дія Бюро економічної безпеки України з 
іншими органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування, іншими 
правоохоронними органами та особами»; 
2) у останньому реченні абзацу 2 пункту 2 

статті 5 словосполучення «правоохоронні 
органи» замінити на «інші правоохоронні 
органи».
У нормативних актах розмежовуються 

поняття «правоохоронні органи» та «дер-
жавні органи спеціального призначення з 
правоохоронними функціями» (наприклад, 
у Законі України «Про Національну безпе-
ку України» (стаття 1)). У Вікіпедії [8] зазна-
чається: «правоохоронні органи – державні 
органи, що на підставі відповідного законо-
давства здійснюють правоохоронну діяль-
ність. Діяльність правоохоронних органів 
спрямована на забезпечення законності і 
правопорядку, захист прав та інтересів гро-
мадян, соціальних груп, суспільства і держа-
ви, попередження, припинення правопо-
рушень, застосування державного примусу 
або заходів громадського впливу до осіб, які 
порушили закон та правопорядок». Хоча 
Закон № 1150-ІХ чітко не вказує, що БЕБ є 
правоохоронним органом, інші нормативні 
акти усувають цю прогалину. Так, у части-
ні 1 статті 41 Закону України «Про Рахун-
кову палату» [5] зазначено, що  «Рахункова 
палата у разі виявлення при здійсненні за-
ходів державного зовнішнього фінансового 
контролю (аудиту) ознак кримінального або 
адміністративного правопорушення протя-
гом семи днів повідомляє про них органи 
Бюро економічної безпеки України та інші 
відповідні правоохоронні органи». Із тако-
го контексту слідує, що БЕБ – це правоохо-
ронний орган. У пункті 1 частини 1 статті 
2 Закону України «Про державний захист 
працівників суду і правоохоронних органів»  
[3] зазначено, що у цьому Законі вживають-
ся такі поняття «правоохоронні органи – 
органи прокуратури, Національної поліції, 
служби безпеки, Військової служби право-
порядку у Збройних Силах України, На-
ціональне антикорупційне бюро України, 
органи охорони державного кордону, Бюро 
економічної безпеки України, органи і уста-
нови виконання покарань, слідчі ізолятори, 
органи державного фінансового контролю, 
рибоохорони, державної лісової охорони, 
інші органи, які здійснюють правозастосов-
ні або правоохоронні функції». Отже БЕБ є 
саме правоохоронним органом, а не орга-
ном спеціального призначення з правоохо-
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ронними функціями, і основна його функція 
– правоохоронна. 
Прикінцевими положеннями Закону № 

1150-ІХ (пункт 31) вносяться зміни до Зако-
ну України «Про центральні органи вико-
навчої влади», зокрема, частину другу статті 
17 доповнено новим абзацом такого змісту: 
«У разі якщо більшість функцій центрально-
го органу виконавчої влади складають функ-
ції з проведення оперативно-розшукової ді-
яльності та досудового розслідування кри-
мінальних правопорушень, центральний 
орган виконавчої влади може утворюватися 
як бюро». Отже БЕБ віднесено до централь-
них органів виконавчої влади, про що чітко 
йдеться у статті 1 Закону № 1150-ІХ – «Бюро 
економічної безпеки України – це централь-
ний орган виконавчої влади...». Цей суб’єкт 
віднесено до «бюро». Слід наголосити, що 
саме для визнання БЕБ центральним орга-
ном виконавчої влади, до Закону України 
«Про центральні органи виконавчої влади», 
було внесено зазначені зміни, що перед-
бачають застосування терміну «бюро» до 
центрального органу виконавчої влади. В 
Україні у формі бюро утворено і Державне 
бюро розслідувань, у статті 1 Закону Укра-
їни «Про Державне бюро розслідувань» [3], 
який визначає його правовий статус, вказа-
но, що «Державне бюро розслідувань є дер-
жавним правоохоронним органом…». Вра-
ховуючи зазначене, доцільно пункт 1 статті 
1 Закону № 1150-ІХ викласти у наступній 
редакції: «Бюро економічної безпеки Укра-
їни – це державний правоохоронний орган, 
на який покладаються завдання щодо про-
тидії правопорушенням, що посягають на 
функціонування економіки держави». 
Відповідно до покладених завдань БЕБ 

виконує правоохоронну, аналітичну, еконо-
мічну, інформаційну та інші функції (стаття 
1 Закону № 1150-ІХ). 
Правоохоронна функція передбачає, що 

діяльність БЕБ спрямована на припинення 
неправомірних дій, притягнення винних до 
відповідальності, тобто застосування певних 
заходів впливу до правопорушників. Так, 
БЕБ здійснює: оперативно-розшукову ді-
яльність та досудове розслідування у межах 
передбаченої законом підслідності; прова-
дження у справах про адміністративні пра-

вопорушення, приймає рішення про засто-
сування адміністративних стягнень. Окрім 
цього, визначені Законом № 1150-ІХ особи 
БЕБ під час здійснення заходів із припинен-
ня, розслідування кримінальних правопо-
рушень, уповноважені у межах компетенції 
застосовувати поліцейські заходи, визначені 
Законом України «Про Національну полі-
цію».
Наступна функція, яку виконує БЕБ – це 

інформаційна – інформація отримана в ре-
зультаті діяльності має стати основою для 
прийняття рішень, вжиття корегувальних 
заходів. Для реалізації даної функції БЕБ: 
проводить інформаційно-пошукову та ана-
літично-інформаційну роботу з метою ви-
явлення та усунення причин і умов, що 
сприяють вчиненню кримінальних право-
порушень, віднесених до його підслідності; 
створює єдину інформаційну систему БЕБ 
та інформаційно-телекомунікаційні системи 
(мережі); здійснює інформаційну взаємодію 
з органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, органами судової 
влади, іншими державними органами, під-
приємствами, установами та організаціями, 
компетентними органами іноземних держав 
та міжнародними організаціями; здійснює 
впровадження і технічне супроводження 
інформаційних, телекомунікаційних та ін-
формаційно-телекомунікаційних систем і 
технологій; створює власні системи (мережі) 
обміну інформацією з обмеженим доступом 
тощо [7].
БЕБ здійснює і контрольну функцію у 

сфері економіки, хоча про неї чітко не йдеть-
ся у статті 1 Закону № 1150-ІХ та пункті 5 
Положення про Бюро економічної безпеки 
України, але про її існування свідчить те, що 
БЕБ виявляє ризики у сфері економіки, тоб-
то загрози, що ідентифікується в бюджетній, 
податковій, митній, грошово-кредитній або 
інвестиційній сфері; вживає заходів для ви-
явлення, аналізу та перевірки фінансових 
операцій, які можуть бути пов’язані з лега-
лізацією (відмиванням) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, або фінансуванням те-
роризму та ін.. Саме на основі здійснення 
контрольної функції БЕБ реалізує управ-
лінські рішення, спрямовані на мінімізацію 
ризиків.
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Важливе значення має аналітична функ-
ція БЕБ, яка тісно пов’язана як із інформа-
ційною функцією, оскільки будь-яка інфор-
мацію збирається з метою дослідження, 
вивчення, аналізу, так із функцією контр-
олю, бо у певних випадках аналіз виступає 
як метод контролю, що використовує БЕБ 
у своїй діяльності. Проведення аналізу ін-
формації про правопорушення у економіч-
ній сфері сприяє попередженню правопо-
рушень у майбутньому, усунення причин їх 
вчинення. Аналізу, як специфічній функції 
БЕБ, може передувати контрольна функ-
ція, тобто спочатку проводяться контрольні 
дії, а потім аналізується зібрана інформація 
за їх результатами. У той же час аналітич-
на функція може передувати контрольній, 
зокрема формування БЕБ аналітичних ма-
теріалів та їх оцінювання може призвести 
до необхідності проведення у подальшому 
контрольних заходів. Реалізуючи аналітич-
ну функцію, БЕБ складає аналітичні висно-
вки і рекомендації для державних органів із 
метою підвищення ефективності прийняття 
ними управлінських рішень щодо регулю-
вання відносин у сфері економіки. 
Інформаційна та аналітична функції 

сприяють виявленню умов і причин вчи-
нення правопорушень у сфері економіки, 
тобто їх попередженню, отже БЕБ виконує 
і профілактичну функцію. Оцінювання ри-
зиків і загроз економічній безпеці є певним 
профілактичним засобом, спрямованим на 
прогнозування проблем та недопущення їх 
у майбутньому.
Наступною функцією БЕБ є економічна. 

БЕБ, через оцінювання ризиків і загроз еко-
номічній безпеці держави, створює переду-
мови для належного функціонування еконо-
міки держави, її фінансової системи тощо.
Допоміжною, або другорядною функці-

єю БЕБ є нормотворча. Так, БЕБ розробляє 
проекти законів України, актів Президента 
України, Кабінету Міністрів України з пи-
тань, що належать до сфери його діяльності.

Висновок
БЕБ є спеціальним суб’єктом, який має 

відповідні завдання та функції, в контексті 
його основного призначення – захист інтер-
есів держави у сфері економіки. Нелогічно 

застосовувати у Законі № 1150-ІХ слово-
сполучення «основні завдання», адже таке 
формулювання передбачає існування інших 
«неосновних» завдань, про які не йдеться у 
ньому. Наявність у тексті Закону № 1150-ІХ 
словосполучень «правоохоронні органи», 
«інші правоохоронні органи», що вживають-
ся у різних контекстах, із змісту яких склад-
но зрозуміти чи віднесено Бюро економіч-
ної безпеки України до правоохоронних ор-
ганів, вказує на необхідність удосконалення 
відповідних норм Закону № 1150-ІХ , зо-
крема назви статті 7 та останнього речення 
абзацу 2 пункту 2 статті 5, а також уточнен-
ня визначення поняття «Бюро економічної 
безпеки України».
Функції БЕБ визначені у статті 1 Закону 

№ 1150-ІХ та пункті 5 Положення про Бюро 
економічної безпеки України: правоохорон-
на, аналітична, інформаційна, економічна. 
До інших функцій БЕБ, що не вказані у цих 
нормативних актах, а віднесені до катего-
рії «інші функції», належать профілактична, 
нормотворча, контрольна. На наш погляд, 
контрольна функція для БЕБ є основною, 
отже її слід було б вказати у статті 1 Закону 
№ 1150-ІХ та у Положенні про Бюро еконо-
мічної безпеки України. 
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TASKS AND FUNCTIONS OF THE 

BUREAU OF ECONOMIC SECURITY OF 
UKRAINE IN THE CONTEXT OF ITS 

MAIN P URPOSE: THE ISSUE OF LEGAL 
CONSOLIDATION

In the article analyzed tasks and functions 
of the Bureau of Economic Security of 
Ukraine and offers suggestions for improving 
the norms of the Law of Ukraine “On the 
Bureau of Economic Security of Ukraine”. 
Taking into account the fact that the Bureau 
of Economic Security of Ukraine is entrusted 
with the functions of ensuring the national 
security of Ukraine itself, it is proposed in the 
specifi ed Law, in order to comply with the 
principle of legal certainty and unambiguous 
understanding of its norms, instead of the 

phrase “economic security” to use the phrase 
“economic security of the state” or “economic 
security of Ukraine”. The incorrectness of the 
application of the concept of “main tasks” in 
the Law is emphasized, because such wording 
implies the existence of other “non-main” tasks, 
which are not mentioned in the Law. 

Attention is focused on the fact that the text 
of the Law uses the phrases “law enforcement 
agencies”, “other law enforcement agencies” 
in different contexts, from the content of 
which it is diffi cult to understand whether the 
Bureau of Economic Security of Ukraine is 
classifi ed as a law enforcement agency. From 
the defi nition of the term “Bureau of Economic 
Security of Ukraine” contained in the Law, it 
does not clearly follow that this body is a law 
enforcement agency. For the sake of a correct 
understanding of the Law, it is proposed in 
the relevant articles: to replace the phrase 
“law enforcement agencies” with “other law 
enforcement agencies”; clarify the defi nition 
of the term “Bureau of Economic Security of 
Ukraine”.

The analysis of the tasks of the Economic 
Security Bureau of Ukraine made it possible 
to conclude that in addition to such functions 
as law enforcement, analytical, informational, 
economic, which are defi ned in the Law as the 
main ones, the control function should also 
be assigned to this category. It was established 
that the functions of the Bureau of Economic 
Security of Ukraine also include preventive 
and rule-making. The analysis of the tasks of 
the Economic Security Bureau of Ukraine 
made it possible to conclude that in addition to 
such functions as law enforcement, analytical, 
informational, economic, which are defi ned in 
the Law as the main ones, the control function 
should also be assigned to this category. It was 
established that the functions of the Bureau 
of Economic Security of Ukraine also include 
preventive and rule-making.

Keywords: Bureau of Economic Security 
of Ukraine, law enforcement agency, tasks, 
functions, economic security of the state.
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ÏÐÀÂÎÂÎÉ ÀÍÀËÈÇ ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÀ ÑÎÑÒÀÂÀ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÉ, ÑÂßÇÀÍÍÛÕ 

Ñ ÊÎÐÐÓÏÖÈÅÉ ÏÎ ÇÀÊÎÍÎÄÀÒÅËÜÑÒÂÓ 
ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ

В статье проведен правовой анализ суще-
ствующих в действующем уголовном законода-
тельстве Азербайджанской Республики соста-
вов преступлений, связанных с коррупцией, 
указаны их характерные признаки. В зако-
нодательстве под понятием «преступления, 
связанные с коррупцией» понимается общая со-
вокупность преступлений коррупционного ха-
рактера, для которых характерны такие пре-
ступления, как присвоение государственных 
служащих и других должностных лиц, злоупо-
требление должностными полномочиями и 
служебным положением в личных или иных 
интересах. В связи с этим в статье также 
приводятся озвученные в литературе мнения 
отдельных авторов по поводу правового анали-
за признаков состава названных преступле-
ний.
Ключевые слова: Коррупция, служебный 

подлог, служебный подлог, злоупотребление 
должностными полномочиями, взяточниче-
ство, должностное лицо.
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2004 года к правонарушениям, связанным с 
коррупцией, отнесены:

1. Прямое или косвенное требование, 
получение должностным лицом материаль-
ных и прочих благ, льгот или привилегий 
для себя или третьих лиц в обмен на совер-
шение того или иного действия либо отказ 
от совершения такого действия в связи с ис-
полнением служебных обязанностей (полно-
мочий) или принятие им предложения или 
обещания, связанного с передачей данных 
материальных и прочих благ, льгот или при-
вилегий;

2. Прямое или косвенное предложение, 
обещание или передача физическим или 
юридическим лицом должностному лицу ма-
териальных и прочих благ, льгот или приви-
легий для него или третьих лиц в обмен на 
совершение того или иного действия либо 
отказ от совершения такого действия в свя-
зи с исполнением служебных обязанностей 
(полномочий);

3. Использование должностным лицом 
имущества, незаконно полученного в об-
мен на совершение того или иного действия 
либо отказ от совершения такого действия 
в связи с исполнением служебных обязанно-
стей (полномочий), в целях получения при-
были для себя или третьих лиц;

4. Приобретение должностным лицом 
материальных и прочих благ, льгот или при-
вилегий в связи с исполнением служебных 
обязанностей (полномочий) бесплатно либо 
по цене (тарифу) ниже рыночных цен или 
регулируемых государством цен;

В действующем законодательстве Азер-
байджанской Республики под понятием 
«преступления, связанные с коррупцией» 
понимается общая совокупность преступле-
ний коррупционного характера, которые, 
в свою очередь, характеризуются подкупом 
государственных служащих и других долж-
ностных лиц, злоупотреблением должност-
ными полномочиями и служебными позици-
ями в личных или иных интересах.

В статье 9 Закона Азербайджанской Респу-
блики «О борьбе с коррупцией» от 13 января 
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5. Получение должностным лицом в 
связи с исполнением служебных обязанно-
стей (полномочий) в противоречие с законо-
дательством Азербайджанской Республики 
дохода от вкладов (депозитов), ценных бу-
маг, ренты, роялти или аренды;

6. Прямое или косвенное предложе-
ние, обещание или передача материальных 
и прочих благ, льгот или привилегий тому 
или иному лицу, заявляющему об имеющей-
ся у него возможности в обмен на опреде-
ленное вознаграждение оказать незаконное 
влияние на решение должностного лица;

7. Принятие лицом, заявляющим об 
имеющейся у него возможности в обмен на 
определенное вознаграждение оказать неза-
конное влияние на решение должностного 
лица, материальных и прочих благ, льгот 
или привилегий либо принятие им пред-
ложения или обещания, связанного с пере-
дачей данных материальных и прочих благ, 
льгот или привилегий.
В последнем пункте данной статьи гово-

рится, что, кроме случаев, предусмотренных 
настоящим Законом, в законодательных ак-
тах, регулирующих деятельность должност-
ных лиц или определяющих их статус, могут 
быть установлены другие правонарушения, 
связанные с коррупцией [9].
На основании приведенного выше поня-

тия коррупции в законе, на которое мы ссы-
лались, к составам преступлений, связанных 
с коррупцией, можно отнести следующие 
преступления, предусмотренные в действу-
ющем Уголовном Кодексе Азербайджанской 
Республики 1999 года:

1) Злоупотребление должностными 
полномочиями. В статье 308.1 УК указано, 
что, злоупотребление должностными полно-
мочиями, то есть умышленное использование 
должностным лицом своих служебных полно-
мочий в корыстных целях с целью получения 
незаконного преимущества для себя или тре-
тьих лиц в связи с исполнением служебных 
обязанностей либо неиспользование, если 
этого требует служебный интерес, при при-
чинении существенного ущерба правам и за-
конным интересам физических или юридиче-
ских лиц либо охраняемым законом интере-
сам общества или государства – наказывается 
штрафом в размере от двух тысяч до четырех 

тысяч манатов, либо лишением права зани-
мать определенные должности или занимать-
ся определенной деятельностью на срок до 
трех лет, либо исправительными работами на 
срок до двух лет, либо ограничением свободы 
на срок до трех лет, либо лишением свободы 
на срок до трех лет [11].
Сущность данного посягательства выра-

жается в том, что должностное лицо исполь-
зует свои служебные полномочия против 
служебного интереса, существенно нарушая 
права и охраняемые законом интересы об-
щества, государства или граждан. В связи с 
этим общественная опасность преступления 
состоит в том, что виновный, умышленно ис-
пользуя служебные полномочия в корыст-
ных целях, наносит ущерб правам и закон-
ным интересам граждан или организаций, 
а также охраняемым законом интересам 
общества и государства, нарушает конститу-
ционные права и свободы граждан, дискре-
дитирует органы власти среди населения 
[4, с.624-625]. Поэтому объектом данного 
преступления являются общественные от-
ношения, связанные с нормальной деятель-
ностью государственных органов. В качестве 
дополнительного объекта выступают обще-
ственные отношения, связанные с правами 
и законными интересами граждан или орга-
низаций, а также охраняемыми законом ин-
тересами общества и государства.
Как видно из диспозиции статьи, зло-

употребление должностными полномочия-
ми может выражаться в действиях, вытека-
ющих из служебной компетенции должност-
ного лица и связанных с осуществлением им 
предоставленных ему прав и обязанностей 
в соответствии с занимаемой должностью. В 
связи с этим, поскольку сфера деятельности 
должностных лиц очень широка, конкрет-
ные формы злоупотребления должностны-
ми полномочиями также могут быть разно-
образны. Это может быть сделано как дей-
ствием (использование должностным лицом 
своих служебных полномочий в заведомо 
противоречащих служебным интересам), 
так и бездействием (неиспользование долж-
ностным лицом своих служебных полномо-
чий, если этого требует служебный интерес).
При приеме в целом злоупотребление 

должностными полномочиями может выра-
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жаться в действиях, вытекающих из служеб-
ной компетенции должностного лица и свя-
занных с осуществлением им предоставлен-
ных ему прав и обязанностей в соответствии 
с занимаемой должностью. В связи с этим, 
поскольку сфера деятельности должностных 
лиц очень широка, конкретные формы злоу-
потребления должностными полномочиями 
также могут быть разнообразны. Это может 
быть сделано как действием (использование 
должностным лицом своих служебных пол-
номочий в заведомо противоречащих слу-
жебным интересам), так и бездействием (не-
использование должностным лицом своих 
служебных полномочий, если этого требует 
служебный интерес).
Наряду с виной к необходимым призна-

кам субъективного аспекта относят мотив 
или цель, выражающиеся в корысти или так 
далее в личной заинтересованности. Мотив 
корысти выражается в стремлении или по-
пытке обвиняемого получить незаконную 
прибыль или льготы для себя или третьих 
лиц в связи с исполнением им служебных 
обязанностей. 
Поскольку субъектами злоупотребления 

должностными полномочиями являются 
только должностные лица, они выступают 
в качестве специальных субъектов при со-
вершении данного преступления. Автор 
Р.И.Гулиев дает должностному лицу такое 
понятие, что под должностным лицом по-
нимаются лица, постоянно или временно 
осуществляющие функции представителя 
власти по особым полномочиям или выпол-
няющие организационно-распорядитель-
ные или административно-хозяйственные 
функции в государственных и местных орга-
нов самоуправления, государственных и му-
ниципальных предприятиях, управлениях 
и организациях [2, с.722].
Понятие должностного лица, характе-

ризуемого как субъект (специальный субъ-
ект) коррупционных преступлений и других 
преступлений против интересов службы, 
приведено в разделе “Примечание” статьи 
308 УК.
Согласно п. 5 ст. 99-4 (основания и усло-

вия применения к юридическим лицам уго-
ловно-правовых мер) к юридическим лицам, 
причастным к совершению преступления о 

злоупотреблении должностными полномо-
чиями, могут быть применены уголовно-
правовые меры, установленные законода-
тельством.

2) Не использовать по назначению 
средства государственного бюджета, целе-
вых бюджетных фондов или внебюджет-
ных государственных фондов (статья 308-
1). Данное деяние включено в действующий 
Уголовный Кодекс, Законом от 5 апреля 
2016 года. В данной статье говорится, что не-
использование по назначению средств госу-
дарственного бюджета, целевых бюджетных 
фондов или внебюджетных государственных 
фондов влечет уголовную ответственность, 
если они совершены в значительном разме-
ре, а в качестве отягчающего признака-при-
чинение ущерба в крупном размере. Когда 
мы смотрим на «Примечание» статьи 308-1, 
мы видим, что под «значительной суммой» в 
этой статье понимается сумма от пятидесяти 
тысяч до двухсот пятидесяти тысяч манатов, 
а под «крупной суммой» понимается сумма, 
превышающая двести пятьдесят тысяч ма-
натов [11].
В целом объектом данного преступления 

являются общественные отношения, связан-
ные с использованием названных средств 
бюджета или фондов по назначению. Объ-
ективная же сторона заключается в том, что 
средства государственного бюджета, целе-
вых бюджетных фондов или внебюджетных 
государственных фондов используются не 
по назначению и причиняют значительный 
или крупный ущерб. Как видно, деяние яв-
ляется преступлением материального соста-
ва, то есть преступление считается окончен-
ным с момента причинения значительного 
или крупного ущерба. А с субъективной сто-
роны это деяние совершается прямым умыс-
лом. А в качестве субъектов здесь выступают 
специальные субъекты, то есть должностные 
лица.

3) Ответственность за превышение 
должностных полномочий предусмотрена 
статьей 309 УК: «Совершение должност-
ным лицом действий, явно выходящих за 
пределы его должностных полномочий, по-
влекло причинение существенного ущерба 
правам и законным интересам физических 
или юридических лиц либо охраняемым за-
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коном интересам общества или государства 
– наказывается штрафом в размере от двух 
тысяч до четырех тысяч манатов или испра-
вительными работами на срок до двух лет 
или лишением свободы на срок до трех лет 
с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет [11]».
Общественная опасность данного пре-

ступления состоит в том, что совершение 
должностным лицом действий, выходящих 
за пределы установленных законом полно-
мочий, наносит существенный ущерб пра-
вам и законным интересам физических или 
юридических лиц либо охраняемым зако-
ном интересам общества или государства, в 
результате чего нарушаются как конститу-
ционные права и свободы человека и граж-
данина, так и нормальная деятельность го-
сударственных органов. Как видно, объек-
том преступления являются общественные 
отношения, связанные с нормальной дея-
тельностью органов государственной вла-
сти и местного самоуправления. В качестве 
дополнительного объекта выступают обще-
ственные отношения, связанные с правами 
и законными интересами физических или 
юридических лиц, охраняемыми законом 
интересами общества и государства.
Объективная сторона преступления мо-

жет быть совершена как активными дей-
ствиями, так и бездействием (например, не-
выполнение начальником СИЗО решения 
об освобождении из-под стражи). В целом 
деяние, входящее в объективную сторону 
преступления, выражается в совершении 
должностным лицом действий, выходящих 
за пределы его полномочий. Иными слова-
ми, общим для всех указанных нами выше 
случаев является то, что должностное лицо 
допускает поведение, выходящее за пределы 
предоставленных ему законом прав и полно-
мочий. Отметим, что в пункте 11 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда СССР от 
30 марта 1990 г. № 4 «О судебной практи-
ке по делам о злоупотреблении властными 
полномочиями или служебным положени-
ем, превышении властных или служебных 
полномочий, халатности и служебном под-
логе» указаны следующие основные виды 
превышения должностных полномочий:

а) совершение должностным лицом дей-
ствий, отнесенных к компетенции другого 
должностного лица;
б) совершение должностным лицом в 

обычном порядке действий, которые он 
должен совершать только в особых случаях, 
предусмотренных законом или актами, име-
ющими силу закона;
в) совершение должностным лицом в 

одиночку действий, которые вправе совер-
шить коллегиальный орган;
г) совершение должностным лицом дей-

ствий, которые никто и ни при каких обстоя-
тельствах не вправе совершать [4, с.638-639].
Анализируемое преступление опреде-

лялось через материальный состав. Так, 
для совершения преступления должны су-
ществовать последствия, заключающиеся в 
причинении существенного вреда правам и 
законным интересам физических или юри-
дических лиц или охраняемым законом ин-
тересам общества или государства. Следует 
также отметить, что здесь подразумеваемый 
существенный вред является оценочным по-
нятием, а реальный материальный ущерб 
может существовать в форме морального 
или физического вреда или в другой мате-
риальной или нематериальной форме. При 
решении вопроса о размере ущерба следует 
учитывать конкретные обстоятельства со-
вершенного деяния, существенность нару-
шенных общественных отношений (напри-
мер, характер и размер причиненного вре-
да, число потерпевших и т.д.) должна быть 
взята за основу.
Субъективно это деяние может быть со-

вершено с прямым или косвенным умыслом. 
Так, виновный осознает превышение своих 
должностных полномочий,предвидит, что 
это нанесет существенный ущерб правам и 
законным интересам физических или юри-
дических лиц, либо охраняемым законом 
интересам общества или государства, и же-
лает совершить эти действия или сознатель-
но допускает наступление этих последствий. 
Мотив и цель данного деяния не входят в 
число необходимых признаков состава пре-
ступления.
Субъектами превышения должностных 

полномочий являются также должностные 
лица. Анализируемое в статье 309.2 УК пре-
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ступление имело признаки отягчающего 
состава – совершение деяния, указанного в 
статье 309.1 УК, с применением насилия или 
под угрозой его применения, либо с при-
менением оружия и других специальных 
средств, либо повлекшее тяжкие послед-
ствия. 

4) Незаконное влияние на решение 
должностного лица (торговля влиянием) 
(ст. 312-1) испрашивание или получение 
лицом, используя свои реальные или пред-
полагаемые возможности влияния, для себя 
или третьих лиц, прямо или косвенно, лично 
или через посредника, материальной и иной 
выгоды, привилегии или уступки с целью 
незаконного влияния на решение должност-
ного лица, либо принятие предложения или 
обещания об этом считается и наказывается 
штрафом в размере от шести тысяч до деся-
ти тысяч манатов или лишением свободы на 
срок от трех до семи лет. Как видно, в ста-
тье приведены два самостоятельных состава 
преступления. Следует отметить, что оба эти 
преступления, называемые в международ-
но-правовых актах по борьбе с коррупцией 
«торговлей авторитетом», входят в группу 
преступлений, связанных с коррупцией (на-
пример, ст. 9.2.6 Закона Азербайджанской 
Республики «О борьбе с коррупцией» от 13 
января 2004 года) и 9.2.7 (принятие пред-
ложения или обещания о предоставлении 
таких материальных и иных благ, льгот или 
привилегий лицом, заявившим, что оно 
имеет возможность неправомерно влиять 
на решение должностного лица в обмен на 
определенное вознаграждение) [9].
Следует отметить, что в статье 18 Кон-

венции ООН “против коррупции” дается 
понятие обеих форм торговли влиянием 
(получение авторитета и продажа автори-
тета), и государства-участники Конвенции 
обязуются принять законодательные и иные 
меры по признанию этих действий преступ-
ными. Или в статье 12 «торговля влиянием» 
Страсбургской Конвенции Совета Европы 
от 27 января 1999 года «об уголовной ответ-
ственности за коррупцию» говорится: «Каж-
дая сторона обязана предоставить любому 
лицу, заявившему или подтвердившему, что 
она может незаконно проникнуть в приня-
тие решения любым лицом, упомянутым в 

статьях 2, 4-6 и 9-11, в обмен на оказываемое 
ей влияние или любому другому лицу. Не-
зависимо от того, сделано это или нет, лю-
бое незаконное преимущество должно быть 
прямо или косвенно обещано, предложено 
или представлено, а также принимает зако-
нодательные и другие меры, которые могут 
быть необходимы для того, чтобы требовать, 
получать, принимать или предлагать такие 
преимущества в обмен на предполагаемую 
репутацию, независимо от того, была ли та-
кая репутация сделана или желаемый ре-
зультат был получен в результате предпола-
гаемой репутации, и в соответствии со своим 
внутренним правом классифицировать та-
кие преимущества, как уголовные правона-
рушения [4, с.653-654].»
Объектом обоих составов преступлений, 

закрепленных в статье 312-1 УК под назва-
нием торговля влиянием, являются обще-
ственные отношения, обеспечивающие над-
лежащее осуществление государственной 
службы, муниципальной службы, а также 
службы в коммерческих и некоммерческих 
организациях. В качестве предмета выступа-
ют материальные и другие блага, привиле-
гии и льготы.
Сделка, предусмотренная в статье 312-

1.1 УК, по сути, заключается в продаже ав-
торитета. Поэтому объективная сторона 
состава данного преступления выражается 
в том, что лицо, используя свои реальные 
или предполагаемые возможности влияния, 
прямо или косвенно, лично или через по-
средника, просит или получает для себя или 
третьих лиц материальные и другие блага, 
привилегии или уступки, либо принимает 
предложение или обещание об этом в обмен 
на незаконное влияние на решение долж-
ностного лица. В статье 312-1.2 получение 
авторитета было определено как уголовное 
преступление. Здесь под объективной сто-
роной преступления понимается действие 
в виде предложения, обещания или предо-
ставления материальных и иных благ, при-
вилегий или уступок самому лицу или тре-
тьим лицам, прямо или косвенно, лично или 
через посредника, с целью незаконного вли-
яния на решение должностного лица.
Действия, предусмотренные статьями 

312-1.1 и 312-1.2, имеют формальное содер-
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жание. Поэтому действия, предусмотренные 
в статье 312-1.1 УК, являются материальны-
ми и т. д. с момента, когда запрашивается 
(независимо от того, предоставляются они 
или нет) или получены (фактически получе-
ны, появилась возможность воспользоваться 
ими) блага, привилегии или льготы, или с 
момента принятия предложения или обеща-
ния об этом; a действие, предусмотренное в 
статье 312-1.2 УК, будет считаться завершен-
ным с момента, когда это благословение, 
привилегия или уступка были предложены, 
обещаны или предоставлены (независимо от 
того, были ли они приняты [4, с.655].
Субъективный аспект обоих составов 

преступлений, предусмотренных статьями 
312-1.1 и 312-1.2 УК, различается формой 
прямого умысла и особым назначением 
вины. В обоих составах особая цель состоит 
в неправомерном воздействии на решение 
должностного лица с использованием реаль-
ных или предполагаемых возможностей воз-
действия. Такая цель может быть выражена 
в его просьбе авторитету или посреднику, 
его заинтересованности в конкретном реше-
нии.
Отметим также, что субъекты составов, 

предусмотренных статьями 312-1.1 и 312-
1.2, совершенно разные. То есть в статье 
312-1.1 субъектом является лицо, имеющее 
реальную или предполагаемую возмож-
ность незаконного влияния на решение 
должностного лица. Это могут быть члены 
семьи должностного лица или другие близ-
кие родственники, родственники, друзья, 
коллеги по работе, подчиненное ему выс-
шее должностное лицо, лицо, не имеющее 
отношения к должностному лицу, но обла-
дающее авторитетом в стране, конкретном 
районе или населенном пункте (обществен-
ный деятель, член выборного органа, свя-
щеннослужитель, политический деятель, 
лицо, представляющее различные уровни 
власти, местный старейшина и т.д.).), руко-
водители и представители международных 
организаций, члены дипломатического кор-
пуса, действующего в стране и даже долж-
ностные лица других государств и т.д. Во-
обще, субъектами преступления могут быть 
лица, закрепленные в статье 2.1.9 Закона “О 
противодействии коррупции” (лица, полу-

чающие материальные и иные блага, льготы 
или льготы в обмен на незаконное влияние 
на решение должностного лица с помощью 
своего влияния или связей) [9]. Но в любом 
случае это должно быть вменяемое физиче-
ское лицо, достигшее возраста 16 лет. 312-1 
субъектом состава преступления, предусмо-
тренного статьей 2, может быть любое физи-
ческое лицо, достигшее 16-летнего возраста. 
Но в каждом случае должен быть определен 
мотив, по которому обвиняемый желает ока-
зать незаконное влияние на решение долж-
ностного лица.
Субъектами данного преступления могут 

выступать и юридические лица.
5) Должностное мошенничество. В 

статье 313 УК указывается, что должностное 
мошенничество, то есть внесение должност-
ным лицом заведомо ложных сведений в 
официальные документы и информацион-
ные ресурсы, а также внесение в указанные 
документы или информационные ресурсы 
исправлений, искажающих их действитель-
ное содержание, если эти действия совер-
шены с корыстными или иными личными 
намерениями, они наказываются штрафом в 
размере от тысячи пятисот до трех тысяч ма-
натов, либо исправительными работами на 
срок от одного года до двух лет, либо лише-
нием свободы на срок до двух лет с лишени-
ем права занимать определенные должности 
или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до двух лет.
Общественная опасность преступления 

состоит в том, что в результате совершения 
действий, предусмотренных статьей 313, на-
рушается нормальное функционирование 
органов государственной власти и управле-
ния, совершается посягательство на интере-
сы государственной службы и муниципаль-
ной службы.Поэтому объектом преступле-
ния, предус-мотренного статьей 313, явля-
ются общественные отношения, связанные 
с нормальной деятельностью государствен-
ных и муниципальных органов. Предметом 
являются официальные документы и инфор-
мационные ресурсы.
Объективно это преступление выражает-

ся в внесении заведомо ложных сведений в 
официальные документы или информацион-
ные ресурсы, а также во внесении в указан-
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ный документ или информационные ресур-
сы исправлений, искажающих их действи-
тельное содержание. В связи с этим долж-
ностное мошенничество по своей структуре 
является преступлением формального со-
става. Так, преступление считается окон-
ченным с момента внесения в официальные 
документы или информационные ресурсы 
ложной информации или внесения в эти до-
кументы или ресурсы каких-либо поправок, 
искажающих их истинное содержание.
Это преступление субъективно соверша-

ется с прямым умыслом. Обвиняемый пони-
мает, что подделал официальные докумен-
ты, и желает этого. Еще одним необходимым 
признаком субъективного аспекта является 
наличие личных намерений, таких как жад-
ность или тому подобное. В качестве субъек-
тов могут выступать должностные лица или 
юридические лица.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÀ ÏÐÎÒÈÄ²ß 
ÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÈÌ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ Ó ÌÅÄÈ×Í²É 

Ä²ßËÜÍÎÑÒ²

Досліджено окремі проблемні аспекти 
кримінально-правової протидії корупційним 
правопорушенням у медичній діяльності. Ак-
туальність теми обумовлена високим рівнем 
корупції у сфері охорони здоров’я та віднесен-
ням її до пріоритетних напрямів антикоруп-
ційної стратегії держави. З’ясовано особливос-
ті медичної діяльності та правового статусу 
медичних працівників. 
Огляд судової практики засвідчив відсут-

ність чіткого та однозначного розуміння пи-
тання щодо кримінально-правової кваліфіка-
ції корупційних кримінальних правопорушень, 
що вчиняються лікарями та іншими медич-
ними працівниками у зв’язку із здійсненням 
професійних функцій. Запропоновано визна-
чити зміст поняття організаційно-розпоряд-
чих та адміністративно-господарських функ-
цій у законі. 
Ключові слова: корупція, корупційне кри-

мінальне правопорушення, неправомірна ви-
года, службова особа, організаційно-розпорядчі 
функції, медичні працівники, лікар. 
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Очевидно, наявність воєнного стану, за-
провадженого у зв’язку військовою агресією 
проти України Указом Президента України 
від 24.02.2022 року [2], не лише не призупи-
нить, а навпаки активізує та посилить заходи 
державної антикорупційної політики. Окрім 
того, подальше удосконалення правового ре-
гулювання відповідних правовідносин, вклю-
чаючи і кримінально-правову протидію, буде 
одним із пріоритетних завдань у рамках євро-
інтеграційного процесу, пов’язаного із надан-
ням Україні статусу кандидата в члени ЄС.
Окремі «кроки» у цьому напрямку вже 

зроблено. Верховною Радою України при-
йнято Закон України «Про засади держав-
ної антикорупційної політики на 2020 - 2024 
роки», затверджено антикорупційну страте-
гію держави, у якій одним із пріоритетних 
напрямів визнано охорону здоров’я [3]. 
Дослідження рівня корупції свідчать, 

що громадяни мають найбільший «коруп-
ційний досвід» при отриманні медичних 
послуг. Так, охорона здоров’я є одним із 
ключових напрямів боротьби з корупцією і 
посідає для населення за пріоритетністю (у 
порядку спадання) друге місце (38%) після 
судової системи (52%) [3].
Відсутність однотипного тлумачення, 

розуміння всіх питань щодо кримінально-
правової кваліфікації корупційних діянь 
у медичній сфері, насамперед, у частині 
правильного визначення правового стату-
су працівника закладу охорони здоров’я, 
як суб’єкта корупційного злочину, генерує 
труднощі у протидії корупції. 

Постановка проблеми
Згідно з даними Transparency 

International, у 2021 році Україна посіла в 
Індексі сприйняття корупції (CPI) 122 міс-
це зі 180 держав, отримавши 32 бали зі 100 
можливих [1]. Рівень поширення корупції у 
всіх сферах суспільного життя, включаючи 
охорону здоров’я, становить загрозу наці-
ональній безпеці, завдаючи значної шкоди 
обороноздатності, соціальному та економіч-
ному розвитку України.
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Тому на часі нагальна необхідність на-
укового пошуку векторів модернізації кри-
мінальної правової протидії корупційним 
правопорушенням з врахуванням особли-
востей, які притаманні медичній діяльності.

Стан дослідження
Обстеженню проблем корупції у різних 

сферах життєдіяльності держави та чин-
ників її походження, векторів боротьби з 
нею присвячено достатньо багато наукових 
доробків у галузі кримінального права та 
кримінології, інших галузей права: Р. Асє-
єва, Г. Аглямової, Ю. Бауліна, К. Бєлєвцо-
вої, І. Богатирьова, С. Богаченка, А. Бой-
ка, О. Броневицької, М. Бурак, О. Бусола, 
В. Василевича, А. Венедіктова, Ю. Вене-
діктової, Є. Гладкова, В. Голіної, Б. Голо-
вкіна, Д. Гудкова, І. Даньшина, А. Дол-
гової, В. Дрьоміна, О. Дудорова, А. Зака-
люка, Т. Ільєнок, К. Катеринчук, О. Каль-
ман, О. Кваші, В. Кириченка, О. Костенка, 
Т. Корнякової, І. Коруля, І. Кушнарьова, 
І. Мамедова, В. Мельникової, М. Мельни-
ка, В. Мисливого, Д. Михайленка, С. Мі-
рошниченка, В. Навроцького, Ю. Нікітіна, 
А. Новак, Є. Невмержицького, О. Онуфрі-
єнка, А. Рибак, К. Ростовської, А. Савченка, 
О. Сахарова, В. Топчія, В. Трепака, М. Хав-
ронюка, В. Харченка, В. Шакуна, П. Фріса, 
Ю. Шиндель, І. Ясінь та інших.

Метою цієї статті є дослідження окремих 
аспектів кримінально-правової протидії ко-
рупції у медичній діяльності, зокрема, питань 
кримінально-правової кваліфікації коруп-
ційних діянь працівників закладів охорони 
здоров’я, незалежно від форми власності, ви-
ходячи із їх правового статусу (становища) і 
виконуваних функцій; спробувати сформулю-
вати окремі рекомендації щодо удосконален-
ня відповідного національного законодавства.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Із прийняттям у 2014 році Закону Укра-
їни «Про запобігання корупції» (далі – За-
кон) в Україні розпочався надзвичайно ди-
намічний процес удосконалення та гармоні-
зації національного профільного законодав-
ства [4]. 

Закон, визначивши основні поняття, 
суб’єкти, перелік обмежень, заборон та ви-
мог, став основою та дороговказом для по-
дальшого комплексного правового регулю-
вання всіх правовідносин з приводу запо-
бігання корупції. Тому положення інших 
законів, включаючи і Кримінального кодек-
су України (далі - КК), повинні гармонійно 
його доповнювати та узгоджуватися між со-
бою.
У ст. 3 Закону виділено за правовим ста-

новищем та рівнем відповідальності катего-
рії суб’єктів, на яких поширюється його дія 
[4].
До суб’єктів, на яких поширюється дія 

Закону, були віднесені всі категорії пра-
цівників закладів охорони здоров’я, неза-
лежно від форми власності та службового 
статусу. Насамперед, їм забороняється ви-
користовувати свої службові повноваження 
або своє становище та пов’язані з цим мож-
ливості з метою одержання неправомірної 
вигоди для себе чи інших осіб, у тому чис-
лі використовувати будь-яке державне чи 
комунальне майно або кошти в приватних 
інтересах (ст. 22 Закону) [4]. Порушення 
цієї вимоги, власне, становить суть усіх ко-
рупційних кримінальних правопорушень. 
До цього часу кримінально-правова проти-
дія корупції у закладах охорони здоров’я, 
як правило, обмежувалася відповідальністю 
службових осіб. 
Як бачимо, для позначення суб’єктів За-

кон використовує різну термінологію: щодо 
приватних юридичних осіб застосовує по-
няття службової особи, а стосовно юридич-
них  осіб публічного права (до яких на під-
ставі ч.2 ст.81 Цивільного кодексу України, 
належать державні та комунальні заклади 
охорони здоров’я) - «посадова особа». Про-
те, така логіка законодавця є не зрозумілою. 
Вважаємо, за доцільне гармонізувати по-
нятійний апарат, замінивши у п.п. а) п.2) 
ч.1 ст. 3 Закону термін «посадові особи» на 
«службові особи». Тим паче, що у правозас-
тосовній практиці статус посадової особи, 
враховуючи відсутність належного регу-
лювання цього поняття на законодавчому 
рівні, прийнято визначати через наявність 
організаційно-розпорядчих або адміністра-
тивно-господарських функцій за аналогі-
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єю із кримінально-правовим трактуванням 
службової особи. 
Безперечно, високий рівень корупції ха-

рактерний саме для державної (комуналь-
ної) медицини та найчастіше проявляється 
у формі підкупу. Це обумовлено тим, що 
норма ст. 49 Конституції України, яка за-
кріпила право на безоплатну медичну допо-
могу у державних та комунальних закладах 
охорони здоров’я, не забезпечена достатнім 
фінансуванням галузі, у тому числі в части-
ні гідної оплати праці медичного персона-
лу. Крім того, у літературі відзначається, що 
основа сучасного стану корупції в Україні 
була закладена ще за часів СРСР, коли було 
прийнято «віддячувати» медикам цукер-
ками чи алкогольними напоями. Під час 
правління Л. Брежнєва, корупція набрала 
вже інших масштабів і «віддячувати» стали у 
грошовій формі [5].
Аналіз складу корупційних криміналь-

них правопорушень, пов’язаних із підкупом, 
дозволяє виокремити такі категорії суб’єктів 
кримінального правопорушення серед пра-
цівників закладів охорони здоров’я, право-
вий статус (становище) яких є визначаль-
ним для кримінально-правової кваліфікації 
діяння за прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди:

- службові особи державних та ко-
мунальних закладів охорони здоров’я (є 
суб’єктом діяння, передбаченого ст. 368 КК 
України «Прийняття пропозиції, обіцянки 
або одержання неправомірної вигоди служ-
бовою особою»);

- службові особи приватних закладів 
охорони здоров’я незалежно від організа-
ційно-правової форми (ст. 368-3 «Підкуп 
службової особи юридичної особи приват-
ного права незалежно від організаційно-
правової форми»);

- працівники, які не є службовими осо-
бами, закладів охорони здоров’я, незалежно 
від форми власності та організаційно-пра-
вової форми, а також особи, які працюють 
на користь таких закладів (ст. 354 «Підкуп 
працівника підприємства, установи чи орга-
нізації») [6].
Таким чином, наявність статусу служ-

бової особи в контексті конкретного діян-
ня працівника закладу охорони здоров’я, а 

також форма власності юридичної особи, є 
визначальними факторами для правильної 
кримінально-правової кваліфікації коруп-
ційного діяння. 
Кримінальний закон розмежовує відпо-

відальність за підкуп чи зловживання повно-
важеннями службових осіб державних/ко-
мунальних та приватних закладів охорони 
здоров’я. Проте, така доцільність потребує 
додаткового дослідження та дискусії, оскіль-
ки відмінність у правовому становищі між 
ними поступово зникає. Так, обсяг повно-
важень, як правило, не залежить від форми 
власності юридичної особи. Наприклад, за-
свідчувати тимчасову непрацездатність, ви-
давити певні медичні висновки, акти, про-
водити окремі огляди, якщо інше не перед-
бачено законодавством, тепер можуть і при-
ватні заклади та фізичні особи-підприємці, 
які здійснюють медичну практику.
Згідно зі ст. 18 КК України службові осо-

би - особи, які постійно, тимчасово чи за 
спеціальним повноваженням здійснюють 
функції представників влади чи місцевого 
самоврядування, а також постійно чи тимча-
сово обіймають в органах державної влади, 
органах місцевого самоврядування, на під-
приємствах, в установах чи організаціях по-
сади, пов’язані з виконанням організаційно-
розпорядчих чи адміністративно-господар-
ських функцій, або виконують такі функції 
за спеціальним повноваженням, яким особа 
наділяється повноважним органом держав-
ної влади, органом місцевого самовряду-
вання, центральним органом державного 
управління із спеціальним статусом, повно-
важним органом чи повноважною службо-
вою особою підприємства, установи, органі-
зації, судом або законом [6]. 
Кримінальний закон не містить дефі-

ніції вище згаданих функцій, а тому для 
з’ясування їх змісту використовується уза-
гальнення судової практики. Відповідно до 
п.1 постанови Пленуму Верховного Суду 
України  «Про судову практику у справах 
про хабарництво» від 26.04.2002 року №5, 
організаційно-розпорядчими обов’язками 
є обов’язки по здійсненню керівництва га-
луззю промисловості, трудовим колективом, 
ділянкою роботи, виробничою діяльністю 
окремих працівників на підприємствах, в 
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установах чи організаціях незалежно від 
форм власності. Такі функції виконують, 
зокрема, керівники міністерств, інших цен-
тральних органів виконавчої влади, дер-
жавних, колективних чи приватних підпри-
ємств, установ і організацій, їх заступників, 
керівників структурних підрозділів (началь-
ники цехів, завідуючі відділами, лабораторі-
ями, кафедрами), їх заступники, особи, які 
керують ділянками робіт (майстри, виконро-
би, бригадири тощо). Під адміністративно-
господарськими обов’язками розуміються 
обов’язки по управлінню або розпоряджен-
ню державним, колективним чи приватним 
майном (установлення порядку його збері-
гання, переробки, реалізації, забезпечення 
контролю за цими операціями тощо). Такі 
повноваження в тому чи іншому обсязі є  у 
начальників планово-господарських, поста-
чальних, фінансових відділів і служб, заві-
дувачів складів, магазинів, майстерень, ате-
льє, їх заступників, керівників відділів під-
приємств, відомчих ревізорів та контроле-
рів тощо. Водночас, особа є службовою не 
тільки тоді, коли вона здійснює відповідні 
функції чи виконує обов’язки постійно, а й 
тоді, коли вона робить це тимчасово або за 
спеціальним повноваженням, за умови, що 
зазначені функції чи обов’язки покладені на 
неї правомочним органом або правомочною 
службовою особою [7].
Працівники підприємств, установ, орга-

нізацій, які виконують професійні (адвокат, 
лікар, вчитель тощо), виробничі (водій) або 
технічні (друкарка, охоронник, тощо) функ-
ції, можуть визнаватися службовими особа-
ми лише за умови, що поряд із цими функ-
ціями вони виконують організаційно-роз-
порядчі або адміністративно-господарські 
обов’язки [7].
Разом із тим, слід враховувати, що особа 

має статус службової не у зв’язку з наявніс-
тю певних повноважень взагалі, а наявність 
чи відсутність такого статусу визначається 
щодо конкретних вчинюваних дій чи без-
діяльності (постанова ВСУ від 8.10.2015 у 
справі №5-109кс15) [8]. Тому отримання не-
правомірної вигоди завідувачем відділення, 
медичним директором чи навіть головним 
лікарем (директором) лікарні за обстеження 
чи лікування пацієнта, тобто під час вико-

нання функцій лікаря-куратора, слід квалі-
фікувати за ч. 3,4 ст. 354 КК, а не ст. 368 КК.
Особливістю медичної діяльності є мож-

лива наявність різноманітних проявів ко-
рупції, які з урахуванням конкретної ситу-
ації і правового статусу суб’єкта впливають 
на кримінально-правову кваліфікацію пра-
вопорушення. Наприклад, неоднакову пра-
вову природу та наслідки можуть мати ко-
рупційні діяння, які вчинені: 

- службовою особою закладу охорони 
здоров’я за виконання наданих їй організа-
ційно-розпорядчих чи адміністративно-гос-
подарських функцій (за сприяння укладен-
ня договору, прийняття на роботу тощо);

- медичним чи іншим працівником з 
приводу обстеження чи лікування пацієн-
та, догл  яду за ним (у розумінні «подяки» за 
якість, «синдром уваги»);

- медичним чи іншим працівником за 
сприяння у наданні послуг всупереч вста-
новленому порядку (без скерування, поза 
чергою, видачу безоплатних ліків без рецеп-
та тощо);

- лікарем з приводу оформлення  «лі-
карняного», видачу необхідного медичного 
висновку, довідки, сертифікату про прохо-
дження медичного огляду тощо;

- керівниками та членами лікарсько-
консультативної комісії, медико-соціальної 
експертної комісії з приводу встановлення 
групи інвалідності, військо-лікарської комі-
сії щодо визначення стану придатності для 
призову на військову службу тощо.
Відповідно до ст. 75 Основ законодав-

ства України про охорону здоров’я (далі - 
Основи) провадити медичну, фармацевтич-
ну діяльність, надавати реабілітаційну до-
помогу можуть особи, які мають відповідну 
спеціальну освіту і відповідають єдиним ква-
ліфікаційним вимогам. Медична допомога 
надається відповідно до медичних показань 
професійно підготовленими медичними 
працівниками, які перебувають у трудових 
відносинах із закладами охорони здоров’я, 
що забезпечують надання медичної допомо-
ги згідно з одержаною ві дповідно до закону 
ліцензією, та фізичними особами - підпри-
ємцями, які зареєстровані та одержали від-
повідну ліцензію  в установленому законом 
порядку і можуть перебувати з цими закла-
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дами у цивільно-правових відносинах (ст. 33 
Основ). Заклад охорони здоров’я - юридична 
особа незалежно від форми власності та орга-
нізаційно-правової форми або її відокремле-
ний підрозділ, основними завданнями яких 
є забезпечення медичного обслуговування 
населення та/або надання реабілітаційної 
допомоги на основі відповідної ліцензії та 
забезпечення професійної діяльності медич-
них (фармацевтичних) працівників і фахівців 
з реабілітації (ст.3 Основ) [9].
Поверхневий аналіз нормативно-право-

вих актів у сфері охорони здоров’я, зокрема, 
наказів МОЗ України від 28.10.2002 року 
№ 385, від 29.03.2002 року №117, свідчить, 
що для лікувально-профілактичних закла-
дів характерна наявність рівневої структури 
персоналу за освітніми та професійно-ква-
ліфікаційними характеристиками, а від-
повідно, змістом та обсягом повноважень 
(функцій): керівники (директор, його за-
ступники, медичний директор, керівники 
структурних підрозділів); лікарі; фахівці з 
медичною освітою (середній медичний пер-
сонал), технічно-обслуговуючий персонал 
(сестри-господині, санітарки, молодші мед-
сестри), а також розгалужена номенклатура 
медичних спеціальностей та посад. До ме-
дичних працівників прирівняні також і інші 
спеціалісти та фахівці, які надають допомогу 
у сфері охорони здоров’я, наприклад: фар-
мацевтичні працівники, ерготерапевти, фі-
зичні терапевти, їх асистенти, трансплант-
координатори, бактеріологи, біохіміки, ві-
русологи, генетики, ентомологи, імунологи, 
лаборанти, мікробіологи, паразитологи та 
інші) [10,11]. Окрему групу становить адмі-
ністративно-господарський персонал, який 
здійснює функції загального характеру.
Аналіз положень Основ дає можливість 

зробити висновок, що медичною діяльніс-
тю є професійна діяльність медичних пра-
цівників, які відповідають встановленим 
кваліфікаційним вимогам та перебувають у 
трудових відносинах із закладами охорони 
здоров’я (незалежно від форми власності) чи 
фізичними особами-підприємцями, яка, як 
правило, спрямована на профілактику, діа-
гностику та лікування у зв’язку з хворобами, 
травмами, отруєннями і патологічними ста-
нами, а також у зв’язку з вагітністю та по-

логами. Таким чином, основним завданням 
закладів охорони здоров’я є забезпечення 
медичного обслуговування населення, а 
медичних працівників - надання належної 
медичної допомоги, тобто виконання про-
фесійних функцій.
До службових осіб закладів охорони 

здоров’я, однозначно, відносяться ті пра-
цівники, які обіймають посаду, пов’язану 
із виконанням організаційно-розпорядчих 
чи адміністративно-господарських функцій 
(керівник юридичної особи, його заступни-
ки, головний бухгалтер, медичний дирек-
тор, керівники структурних підрозділів, ке-
рівники ділянок та напрямів роботи тощо). 
Лікарі та інші медичні працівники під 

час здійснення своїх безпосередніх профе-
сійних функцій (профілактика, діагностика, 
лікування тощо), за загальним правилом, не 
є службовими особами та не виконують ор-
ганізаційно-розпорядчих обов’язків. Медич-
ні працівники також не здійснюють функ-
цій держави чи місцевого самоврядування 
в розумінні закону про запобігання корупції 
(хоча посадові особи державних та комуналь-
них закладів охорони здоров’я у передбаче-
них випадках до таких прирівнюються).
Водночас, професійна діяльність ліка-

рів часто супроводжується оформленням 
передбачених форм медичної облікової до-
кументації, що є обов’язковим та похідним 
елементом процесу надання медичної допо-
моги. В окремих випадках такі документи 
(медичні довідки, висновки, акти, направ-
лення тощо) носять офіційний характер та 
не лише засвідчують певний медичний факт 
(про стан здоров’я пацієнта, результати роз-
тину трупа, медико-соціальну експертизу, 
медичного огляду тощо), але й можуть мати 
передбачене законодавством правове зна-
чення та наслідки для пацієнта та/чи інших 
осіб, тобто впливати на виникнення, зміну 
чи припинення певних прав та обов’язків 
(наприклад, отримання благ (соціальних 
грошових виплат), підтвердження права 
(водіння транспортним засобом, користу-
вання зброєю, право на працю, право на 
освіту, безоплатну медичну послугу тощо) 
чи звільнення від обов’язків (вихід на робо-
ту у зв’язку із хворобою, призов на військову 
службу тощо). 
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Часто свої професійні функції лікарі ви-
конують за спеціальним призначенням у 
складі колегіальних медичних органів (лі-
карсько-консультативна комісія, військово-
лікарська комісія тощо), що носить тимчасо-
вий характер та не є місцем праці в розумін-
ні окремого трудового договору.
Для медичних працівників окремих за-

кладів охорони здоров’я, наприклад, цен-
трів медико-соціальної експертизи, судово-
медичної експертизи, такі специфічні юри-
дично значущі повноваження складають 
основний зміст трудової функції.
З точки зору породжуваних юридичних 

наслідків, такі повноваження в певній мірі 
виходять за межі класичної професійної ме-
дичної функції, а корупційні зловживання 
у таких випадках завдають більшої шкоди 
суспільним відносинам. Ступінь суспільної 
небезпеки таких діянь, очевидно, є вищим, 
ніж у класичних відносинах «лікар-пацієнт». 
Вказане потребує, на наш розсуд, окремої 
кримінально-правової оцінки. 
У правозастосовній практиці отримання 

лікарем державного чи комунального закла-
ду охорони здоров’я неправомірної вигоди 
за видачу листка тимчасової працездатнос-
ті, медичного висновку, сертифікату огляду, 
встановлення групи інвалідності тощо, як 
правило, кваліфікують за ст. 368 КК, рідше 
за ч.ч.3,4 ст.354 КК. 
Водночас, огляд судової практики пока-

зав, що суди часто формально та поверхнево 
підходять до з’ясування питання здійснен-
ня організаційно-розпорядчих функцій, ви-
значають статус службової особи не в кон-
тексті конкретного діяння, а через зайняття 
певної керівної посади та наявності таких 
обов’язків узагалі.
Наприклад, Верховний Суд/ККС у спра-

ві №561/151/16-к, скасовуючи обвинуваль-
ний вирок місцевого суду, яким лікар-отола-
ринголог був визнаний винуватим за ч.1 ст. 
368 КК (одержання неправомірної вигоди 
за видачу медичного документа з метою від-
строчки від призову на військову службу), 
вказав, що з викладених обставин не зро-
зуміло, як співвідноситься посада лікаря зі 
статусом службової особи, тобто суд першої 
інстанції сформулював неконкретне обвину-
вачення [12].

У справі №653/1188/17 за обвинувачен-
ням завідувача гінекологічним відділенням 
комунальної лікарні за ч.3 ст. 368 КК (ви-
магав та отримав грошову винагороду за 
організацію, проведення операції та видачу 
медичної довідки), місцевий суд зазначив, 
що обвинувачений не є суб`єктом цього зло-
чину, оскільки не наділений організаційно-
розпорядчими функціями при здійсненні 
професійної діяльності під час проведення 
операції, відповідно не є службовою особою. 
Проте, суд апеляційної інстанції, скасовую-
чи виправдувальний вирок та скеровуючи 
справу на новий розгляд, прийшов до ви-
сновку, що організація проведення операції 
та видача лікарняного листка є організаці-
єю лікувально-профілактичної діяльності та 
пов`язана саме із виконанням організацій-
но-розпорядчих функцій [13].
У спеціальній літературі пропонується 

під організаційно-розпорядчими функція-
ми розуміти не лише управлінські обов’язки 
щодо керівництва колективом, ділянкою 
робіт тощо, але й вчинення юридично зна-
чущих дій. Проте, О.О. Дудоров вважає, що 
поширювальне тлумачення законодавчого 
звороту «організаційно-розпорядчі функ-
ції» є неприйнятним. Відповідно, згадані 
функції слід зводити саме й лише до керів-
ництва службовою діяльністю підлеглих 
чи певною галуззю або ділянкою роботи, а 
при визнанні тієї чи іншої особи службовою 
– суб’єктом злочину, передбаченого ст. 368 
КК України, не повинен братися до уваги 
такий критерій, як повноваження вчиняти 
по службі юридично значущі дії, що поро-
джують виникнення, зміну або припинення 
правовідносин [14,с.92].
На думку М.Б. Желіка, також проблем-

ним є питання, до якої категорії суб’єктів 
злочинів, що полягають у прийнятті пропо-
зиції, обіцянки або одержанні неправомір-
ної вигоди, слід відносити медичних пра-
цівників та викладачів чи вчителів, оскільки 
вони є працівниками установ та, водночас, 
провадять професійну діяльність, пов’язану 
з наданням публічних послуг. Словом, 
правозастосовним органам складно визна-
чити, який саме інкримінувати злочин за 
вчинення відповідних дій, оскільки важко 
з’ясувати, чи це особа, яка провадить про-
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фесійну діяльність, пов’язану з наданням пу-
блічних послуг (ст. 368-4 КК), чи особа, яка 
є працівником підприємства, установи чи 
організації (ст. 354 КК) [15, с.2].
Дійсно, за своєю правовою природою 

та наслідками професійні функції лікарів 
(у контексті вчинення юридично значу-
щих дій) більше схожі із повноваженнями 
осіб, які здійснюють професійну діяльність, 
пов’язану з наданням публічних послуг-
(ст. 368-4 КК), а не з організаційно-розпо-
рядчими обов’язками службових осіб. 
Проте, обґрунтованою видається пози-

ція того ж О.О. Дудорова, що «інші особи, 
які надають публічні послуги» (крім перелі-
чених у ст. 368-4 КК), мають бути визначені 
законом. З викладеного випливає негатив-
на відповідь на питання про віднесення до 
числа осіб, які здійснюють професійну ді-
яльність, пов’язану з наданням публічних 
послуг, наприклад, лікарів під час оформ-
лення ними листків тимчасової непраце-
здатності й викладачів при прийнятті ними 
заліків та екзаменів (при тому, що відповід-
ні результати професійної діяльності таких 
осіб фіксуються в офіційних документах і на-
бувають обов’язкового значення для інших 
учасників правовідносин). За наявності під-
став, указані професіонали за свою коруп-
ційну поведінку можуть нести відповідаль-
ність за ст. 354 КК [14, с.94].
Гармонізація національного законодав-

ства, окрім ефекту посилення кримінальної 
відповідальності за корупційні правопору-
шення, повинна також враховувати кон-
цепцію «якості закону», як складову консти-
туційного принципу верховенства права. 
Як справедливо зазначив Конституційний 
суд України у своєму рішенні від 6.06.2019 
року №3-р/2019 у справі № 1-231/2018 
(2980/18,3728/18), антикорупційні заходи 
повинні, зокрема, відповідати вимогам юри-
дичної визначеності для забезпечення їх 
ефективності, дієвості, особливо коли йдеть-
ся про суб’єктів, умови та підстави застосу-
вання заходів юридичної відповідальності за 
вчинення корупційних та інших пов’язаних 
з корупцією правопорушень, а також для за-
побігання вчиненню цих правопорушень. 
Такі заходи мають бути спів розмірними меті 
їх встановлення у законі і досягати цієї мети 

у найменш обтяжливий для конституційних 
прав і свобод людини спосіб [16]. 

Висновки
Огляд судової практики засвідчив від-

сутність чіткого та однозначного розуміння 
питання щодо кримінально-правової квалі-
фікації корупційних кримінальних право-
порушень, що вчиняються лікарями та ін-
шими медичними працівниками у зв’язку із 
здійсненням професійних функцій. 
Розкриття змісту організаційно-розпо-

рядчих та адміністративно-господарських 
функцій, як критерію встановлення статусу 
службової особи, потребує, по-перше, онов-
лення, а по-друге, законодавчого закріплен-
ня шляхом внесення відповідних терміноло-
гічних дефініцій до Кримінального кодексу 
України та/або Закону України «Про запо-
бігання корупції». Окремого законодавчого 
вирішення (у контексті відповідальності за 
корупційні кримінальні правопорушення) 
потребує питання кримінально-правової 
кваліфікації (оцінки) юридично значущої 
діяльності працівників, що здійснюють про-
фесійні функції. Відтак, термін «посадові 
особи» у ч.1 ст. 3 Закону («юридичні особи 
публічного права») доцільно замінити на 
«службові особи». 
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SUMMARY 
Some problematic aspects of the criminal-legal 

response to corruption offenses in medical activity 
are studied. The topicality of the topic is due to the 
fact that health care is characterized by a high level 
of corruption and is included in the priority areas 
of the state’s anti-corruption strategy.

The peculiarities of medical activity and the 
legal status of medical workers are considered. 
Various manifestations of corruption in health care 
institutions were analyzed, the types of subjects of 
corruption crimes among the employees of health 
care institutions were determined.

It was noted that the criminal law delimits 
responsibility and distinguishes different types of 
corruption crimes, in particular bribery, depending 
on the status of an offi cial and the form of ownership 
of a legal entity. The content of organizational 
and managerial and administrative and economic 
 functions has been clarifi ed.

According to the results of the review of judicial 
practice, it was found that there is a lack of clear 
and unambiguous understanding of the issue of the 
criminal-legal qualifi cation of corruption criminal 
offenses committed by doctors and other medical 
workers in connection with the performance of 
professional functions.

 Directions for improving the criminal-legal 
countermeasures against corruption are proposed, 
in particular, the need to enshrine the content of 
organizational-administrative and administrative-
economic functions in the law is emphasized.

Key words: corruption, corruption criminal 
offense, illegal benefi t, offi cial, organizational and 
administrative functions, medical workers, doctor.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÏÐÀÂÎÂÓ ÃÀÐÀÍÒ²Þ 
ÍÀ ÑÓÄÎÂÈÉ ÇÀÕÈÑÒ

Запропонована стаття присвячена ви-
вченню питання правової гарантії на судовий 
захист в Україні. Встановлено, що наразі в 
Україні немає реально чинних правових гаран-
тій реалізації права засуджених на звернен-
ня до суду з приводу захисту своїх порушених 
прав та законних інтересів. Це виражаєть-
ся в тому, що ні кримінально-виконавче, ні 
кримінальне процесуальне законодавство не 
містять спеціальних норм, які б з урахуван-
ням особливостей правового та фактичного 
статусу особи, засудженої до позбавлення волі, 
встановлювали порядок подання до суду та 
розгляду судом скарг засуджених осіб на рішен-
ня, дії чи бездіяльність суб’єктів владних по-
вноважень. Кримінально-виконавчий кодекс 
не містить чіткої та детальної процедури 
подання та розгляду скарг засуджених. Крім 
того, у ньому не передбачено правових гаран-
тій забезпечення принципу рівності сторін.
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чене за допомогою різних засобів, які отри-
мали в науковій літературі назву гарантій, 
під якими розуміється система дії загальних 
умов і спеціальних засобів , що забезпечують 
правомірне втілення прав і свобод особис-
тості. Ці гарантії є не простою сукупністю 
розрізнених частин, а утворюють відповід-
ну вимогам законності злагоджену і збалан-
совану у власних частинах систему, яка ви-
ступає робочим механізмом втілення прав і 
свобод.

Стан дослідження
Питання про сутність і характеристику 

правової гарантії на судовий захист неодно-
разово досліджували вітчизняні і зарубіжні 
вчені - юристи.
Серед українських науковців у своїх ро-

ботах це питання досліджували О. Кушні-
ренко, В. Пересунько, Г. Слінько та інші. 

Метою цієї статті є вивчення питання 
правової гарантії на судовий за  хист.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Найважливішим показником високо-
го ступеня демократичності та цивілізо-
ваності сучасної держави є закріплення в 
чинному законодавстві широкої системи 
прав і свобод людини і громадянина. У 
такій ситуації права і свободи отримують 
якість своєрідного базису, на якому грун-
тується вся розгалужена система юри-
дичних можливостей, що забезпечують 

Постановка проблеми
Найважливішим показником високого 

ступеня демократичності та цивілізованості 
сучасної держави є закріплення в чинному 
законодавстві широкої системи прав і сво-
бод людини і громадянина. У такій ситуації 
права і свободи отримують якість своєрідно-
го базису, на якому грунтується вся розгалу-
жена система юридичних можливостей, що 
забезпечують зовсім повну реалізацію осо-
бистістю власних інтересів.
Разом з тим проголошення прав і свобод 

може стати порожньою формальною декла-
рацією, якщо їх втілення не буде забезпе-
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зовсім повну реалізацію особистістю влас-
них інтересів.
Разом з тим проголошення прав і свобод 

може стати порожньою формальною декла-
рацією, якщо їх втілення не буде забезпе-
чене за допомогою різних засобів, які отри-
мали в науковій літературі назву гарантій, 
під якими розуміється система дії загальних 
умов і спеціальних засобів , що забезпечують 
правомірне втілення прав і свобод особис-
тості. Ці гарантії є не простою сукупністю 
розрізнених частин, а утворюють відповід-
ну вимогам законності злагоджену і збалан-
совану у власних частинах систему, виступає 
робочим механізмом втілення прав і свобод.
У юриспруденції гарантії традиційно 

прийнято сприймати як триєдину систему, 
що включає в себе загальні, спеціально-
юридичні, організаційні гарантії. 
Загальні гарантії – це економічні, со-

ціальні, політичні, ідеологічні та інші види 
умов, що виступають щодо прав і свобод як 
сприятливе середовище їх реалізації. Сут-
ність загальних гарантій полягає в наявнос-
ті специфічного середовища, що створює 
лише можливість реального втілення прав і 
свобод особистості. Тому, виступаючи в та-
кій якості, вони не можуть самі по собі за-
безпечити їх реалізацію та захист, перш за 
все тому, що таке забезпечення пов’язане з 
впровадженням правових засобів, що пред-
ставляють собою не що інше, як юридичні 
гарантії[1, c. 111].
Суперечливість економічних, політич-

них і духовних реалій пореформеного пері-
оду в Україні породжує неоднозначність по-
літико-правових тенденцій, що визначають 
становище засуджених у нашому суспільстві. 
Поряд з негативними проявами соціальної 
дійсності, визначальними у сукупності умов 
загального характеру, що впливають на про-
цес втілення цією категорією осіб власних 
прав і свобод, слід відзначити появу остан-
нім часом певних позитивних тенденцій, які 
значущим чином розширили сферу їх зовсім 
повної та ефективної реалізації.
Юридичним гарантіям прав і свобод 

осіб, які утримуються у виправних устано-
вах, у цій системі відводиться особлива роль 
тому, що вони є свого роду фактором, що 
визначає специфіку всієї їх реалізації. Без-

посередньо наявність юридичних гарантій 
дозволяє в більшості випадків засудженим 
більш результативним чином скористатися 
наявною у них правовою можливістю, реалі-
зувавши свій той чи інший інтерес.
Загальне поняття юридичних гарантій у 

науковій літературі не є настільки вже спір-
ним, незважаючи на включення до нього тих 
або інших властивостей, які характеризують 
цю правову категорію. Велика частина авто-
рів трактує її зовсім однозначно і схиляється 
до думки, що під юридичними гарантіями 
слід розуміти закріплені законодавством за-
соби і способи, які безпосередньо забезпечу-
ють правомірне втілення і захист прав, сво-
бод і законних інтересів особистості.
У системі реалізації прав і свобод цієї ка-

тегорії осіб юридичні гарантії мають істотне 
самостійне значення і їх не слід сприйма-
ти як другорядний елемент, який виконує 
лише службові функції. Виконуючи своє 
призначення, вони не тільки забезпечують 
процес реалізації прав і свобод, а й завдяки 
цьому перетворюються в самостійний еле-
мент правового становища засуджених до 
позбавлення волі. Це ж, у свою чергу, зумов-
лює необхідність звернення до дослідження 
їх системи, а також сутності та змісту кожної 
з її частин.
Для того, щоб детальніше з’ясувати при-

значення правових гарантій, потрібно про-
аналізувати погляди вчених-юристів щодо 
цього виду гарантій.
Так, Н. Вітрук поділяє правові гарантії 

на дві групи: гарантії реалізації прав і сво-
бод; гарантії охорони прав і свобод[2, c. 230].
В. Пересунько виділяє такі види право-

вих гарантій: стан законодавства, його ста-
більність і відповідність розвитку відносин у 
суспільстві, рівень юридичної техніки; стан 
діяльності з попередження і припинення 
правопорушень, зокрема, заходів юридич-
ної відповідальності; доступність і якість 
правосуддя; ефективність контролю за реа-
лізацією правових актів[3, c. 94].
Реалізація прав і свобод є неможливою 

без їхньої охорони, немає такого права, яке 
не потребує охорони. Гарантії охорони, які 
є структурними елементами механізму за-
безпечення прав і свобод, є водночас гаран-
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тіями їхнього здійснення, тобто не можуть 
існувати за межами реалізації прав і свобод.
У ряду юридичних гарантій прав і сво-

бод осіб, які утримуються у виправних уста-
новах, реалізація ними права на судовий за-
хист займає особливе місце. Так, при дослі-
дженні його впливу і значимості для захис-
ту прав і свобод абсолютна велика частина 
опитуваних (95,8 %) поставила судовий за-
хист у системі юридичних гарантій на пер-
ше місце. Такий стан речей пояснюється ба-
жанням людей бачити судову владу не тіль-
ки ефективною і незалежною, але і такою, 
що забезпечує рівний доступ до правосуддя 
для кожної людини, у яких умовах вона б не 
знаходилася[4, c. 140].
Одним із різновидів правових гарантій 

прав і свобод людини та громадянина є га-
рантія їхнього судового захисту. Право на 
захист – це суб’єктивне право людини на 
відновлення порушених прав і свобод. Воно 
означає закріплену в законі можливість лю-
дини вдаватися до примусу держави в разі 
порушення її прав, внаслідок чого скла-
даються відповідні правові відносини, які 
опосередковують порядок і процедуру здій-
снення захисних заходів. Це право можна 
здійснювати за допомогою самозахисту, так 
і шляхом звернення до відповідних органів 
та організацій, з-поміж яких провідна роль, 
безперечно, належить судам. Для віднов-
лення та захисту своїх прав і свобод людина 
може звернутися до суду особисто або через 
свого представника. Потрібно зазначити, 
що в державі існують також і спеціальні пра-
воохоронні органи, на які покладено пря-
мий обов’язок виявляти порушення прав і 
свобод людини, охороняти їх від порушень, 
попереджувати і припиняти злочинні дії 
проти прав і свобод людини та громадяни-
на, а також відновлювати порушені права 
людини.
У ст. 55 Конституції України зазначено, 

що права і свободи людини та громадянина 
захищаються судом. Кожному гарантується 
право на оскарження в суді рішень, дій чи 
бездіяльності органів державної влади, ор-
ганів місцевого самоврядування, посадових 
і службових осіб [1]. Це право дає можли-
вість відстоювати інтереси не тільки кон-
кретного позивача, але й усього суспільства, 

сприяючи тим самим забезпеченню режиму 
законності та правопорядку. Саме правосуд-
дя є найбільш демократичним й справедли-
вим засобом вирішення різних суперечок, 
а також є найефективнішим захисним засо-
бом відновлення порушених прав і свобод 
особи.
Можна зробити висновок, що правові 

гарантії судового захисту закріплюють мож-
ливість кожної людини: робити вл асний ви-
бір – звертатися чи не звертатися до суду за 
захистом своїх прав та свобод; вимагати від 
суду розгляду справ та винесення рішення 
згідно з чинним законодавством; оскаржен-
ня судового рішення.

Висновки
Наразі в Україні немає реально чинних 

правових гарантій реалізації права засудже-
них на звернення до суду з приводу захисту 
своїх порушених прав та законних інтересів. 
Це виражається в тому, що ні кримінально-
виконавче, ні кримінальне процесуальне за-
конодавство не містять спеціальних норм, 
які б з урахуванням особливостей правового 
та фактичного статусу особи, засудженої до 
позбавлення волі, встановлювали порядок 
подання до суду та розгляду судом скарг за-
суджених осіб на рішення, дії чи бездіяль-
ність суб’єктів владних повноважень. Кри-
мінально-виконавчий кодекс не містить чіт-
кої та детальної процедури подання та роз-
гляду скарг засуджених. Крім того, у ньому 
не передбачено правових гарантій забезпе-
чення принципу рівності сторін. 
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SUMMARY 
The proposed article is devoted to the study of 

the legal guarantee of legal protection in Ukraine.
The most important indicator of a high degree 

of democracy and civilization of a modern state 
is the consolidation of a broad system of human 
and citizen rights and freedoms in the current 
legislation. In such a situation, rights and freedoms 
acquire the quality of a peculiar basis, on which 
the entire extensive system of legal possibilities is 
based, which ensure the complete realization of the 
individual’s own interests.

At the same time, the declaration of rights and 
freedoms can become an empty formal declaration, 
if their implementation is not ensured with the help 
of various means, which have received the name of 
guarantees in the scientifi c literature, which means 
the system of general conditions and special means 
that ensure the legitimate implementation of rights 
and freedoms personality These guarantees are not 
a simple collection of separate parts, but form a 
coherent and balanced system in accordance with 
the requirements of legality, acting as a working 
mechanism for the implementation of rights and 
freedoms.

The contradictions of the economic, political 
and spiritual realities of the post-reform period 
in Ukraine give rise to the ambiguity of political 

and legal trends that determine the position of 
convicts in our society. Along with the negative 
manifestations of social reality, which determine the 
set of conditions of a general nature, which affect 
the process of realization by this category of persons 
of their own rights and freedoms, it should be noted 
the appearance of certain positive trends in recent 
times, which signifi cantly expanded the scope of 
their complete and effective implementation.

It has been established that currently in 
Ukraine there are no effective legal guarantees 
for the realization of the right of convicted 
persons to apply to the court for the protection of 
their violated rights and legitimate interests. This 
is expressed in the fact that neither the criminal 
executive nor the criminal procedural legislation 
contain special norms that, taking into account 
the peculiarities of the legal and factual status 
of a person sentenced to deprivation of liberty, 
would establish the procedure for submitting to 
court and considering by the court complaints of 
convicted persons against the decision, actions or 
inaction of subjects of authority. The Criminal-
Executive Code does not contain a clear and 
detailed procedure for submitting and considering 
complaints of convicts. In addition, it does not 
provide legal guarantees to ensure the principle of 
equality of the parties.
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ÏÎÐÓØÅÍÍß ÇÀÊÎÍ²Â ÒÀ ÇÂÈ×À¯Â Â²ÉÍÈ: 
ÏÈÒÀÍÍß ÒÅÎÐ²¯ ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÈ

Стаття присвячена проблемам, 
пов’язаним з порушенням законів та звичаїв 
війни. Проаналізовано систему міжнародних 
договорів, звичаїв, принципів, які складають 
міжнародне гуманітарне право. Встановлено, 
що закони та звичаї війни – це сукупність за-
борон, які спрямовані на обмеження воюючих 
сторін в насильстві та жорстокості. Запро-
поновано низку системних напрацювань щодо 
конкретизації складу злочинів, передбачених 
статтею 438 Кримінального кодексу України, 
визначення ступеня їх суспільної небезпеки, 
внесення доповнень до означеної статті, які 
стосуються неміжнародних збройних кон-
фліктів.
Ключові слова: збройний конфлікт, воєнні 

злочини, міжнародне гуманітарне право, пра-
во Женеви, право Гааги, юридична кваліфіка-
ція, Міжнародний кримінальний суд, комба-
танти, кримінальна відповідальність. 
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чини Росії – тотальне порушення законів та 
звичаїв війни. У зв’язку з цим ще на почат-
ку березня Міжнародний кримінальний суд 
розпочав розслідування воєнних злочинів 
Російської Федерації в Україні. Водночас че-
рез стрімке зростання їх кількості та відсут-
ності конкретизації в статті 438 Криміналь-
ного кодексу України, які саме порушення 
міжнародних договорів з міжнародного гу-
манітарного права криміналізуються нею, 
виникають питання їх належної юридичної 
кваліфікації.

Стан дослідження проблеми
Слід зазначити, що проблематика по-

рушення законів та звичаїв війни має свою 
специфіку, а з моменту повномасштабного 
вторгнення та його реаліями, недостатньо 
пропрацьована з боку теоретиків криміналь-
ного права. Разом з тим слід відмітити робо-
ти методичного та аналітичного характеру, 
зокрема Батюка О. й Дмитрів С., Назар-
чука І., Коваль Д. й Авраменко Р. та інших, 
де розглядалися питання особливостей роз-
слідування міжнародних злочинів, скоєних 
в контексті збройного конфлікту на Донбасі, 
складності розслідування і притягнення до 
відповідальності винних у скоєнні воєнних 
злочинів, організації розслідування військо-
вих злочинів.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає в з’ясуванні проб-

лемних питань юридичної кваліфікації ді-
янь, що передбачені ст. 438 Кримінального 

Постановка проблеми
Збройна агресія з боку Російської Фе-

дерації, яка триває в Україні з 2014 року і 
переросла в повномасштабну війну, опосе-
редковується в тому числі й участю недер-
жавних збройних формувань (ЛНР, ДНР 
під контролем РФ), характеризується з боку 
агресора надзвичайною жорстокістю як до 
військових, так і до цивільного населення, 
використанням заборонених видів зброї, 
ускладненим доступом до людей, які потре-
бують допомоги, масштабними руйнування-
ми інфраструктури тощо. Після деокупації 
окремих міст та сіл світ побачив криваві зло-
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кодексу України порушення законів та зви-
чаїв війни. Для досягнення цієї мети слід 
проаналізувати стан досліджуваної пробле-
ми, сформувати чітке уявлення про пору-
шення законів та звичаїв війни; внести про-
позиції, які сприятимуть правозастосовній 
практиці у досліджуваній сфері.

Виклад основного матеріалу 
дослідження з обгрунтуванням 

отриманих результатів
Воєнні злочини – це серйозні порушення 

міжнародного гуманітарного права (прин-
ципів, норм, правил, законів та звичаїв ві-
йни, що діють під час воєнних дій і поши-
рюються на сторони конфлікту); порушення 
заборон, що містяться не тільки в договірно-
му, але й у звичаєвому праві, яке не оцінює 
правомірність збройного конфлікту, одна-
ково може застосовуватися як до агресора, 
так і до жертви. Тому що основне їх покли-
кання – це обмеження воюючих сторін в на-
сильстві, яке перевищує обсяг, необхідний 
для ослаблення військової моці  супротивни-
ка, та по відношенню до тих, хто не бере або 
припинив брати участь у конфлікті. 
В літературі зазвичай такі обмеження 

поділяють умовно на два блоки, які імену-
ють «правом Женеви» і «правом Гааги». 
Так зване «Право Женеви» складають 

Женевські конвенції, зокрема такі, як Же-
невська конвенція про поліпшення долі по-
ранених і хворих у діючих арміях (1949); 
Женевська конвенція про поліпшення долі 
поранених, хворих та осіб, які зазнали ко-
рабельної аварії, з складу збройних сил на 
морі (1949); Женевська конвенція про по-
водження з військовополоненими (1949); 
Женевська конвенція про захист цивільно-
го населення під час війни (1949), які діють 
разом з додатковими протоколами і склада-
ють основну частину міжнародного гумані-
тарного права. Вони є самостійними міжна-
родними документами, підписантами яких 
є всі держави. В цьому полягає унікальність 
цих конвенційних норм, порушення яких 
кваліфікується як воєнний злочин, оскільки 
вони спрямовані на обмеження насильства 
під час війни.
Так, наприклад, згідно з положеннями 

Конвенції про поліпшення долі поранених 

і хворих у діючих арміях слід за будь-яких 
обставин гуманно ставитися до осіб, які не 
беруть активної участі у воєнних діях, зо-
крема до тих осіб зі складу збройних сил, які 
склали зброю, а також тих, які припинили 
участь у воєнних діях у зв’язку з хворобою, 
пораненням, триманням під арештом чи з 
будь-якої іншої причини, без будь-якої дис-
кримінації за ознаками раси, кольору шкі-
ри, релігії чи вірування, статі, походження 
чи майнового стану чи будь-якими іншими 
аналогічними критеріями. Заборонено вчи-
няти стосовно зазначених вище осіб такі дії: 
насилля над життям та особистістю, зокрема 
всі види вбивств, завдання каліцтва, жорсто-
ке поводження й тортури; захоплення за-
ручників; наругу над людською гідністю, зо-
крема образливе та принизливе ставлення; 
засудження та застосування покарання без 
попереднього судового рішення, винесено-
го судом, який створено належним чином і 
який надає судові гарантії, визнані цив ілі-
зованими народами як необхідні. Слід під-
бирати поранених і хворих та надавати їм 
допомогу [1].
Слід зазначити, що саме ці конвенції по-

руч з Додатковим протокол до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що сто-
сується захисту жертв міжнародних зброй-
них конфліктів (Протокол I), від 8 червня 
1977 року зобов’язують держави криміна-
лізувати порушення законів та звичаїв ві-
йни в національному законодавстві. Біль-
ше того, він розширює перелік серйозних 
порушень Женевських конвенцій, додаю-
чи до нього такі діяння: перетворення ци-
вільного населення чи окремих цивільних 
осіб або місцевостей, що не обороняються, 
і демілітаризованих зон на об’єкти нападу; 
вчинення нападу невибіркового характеру, 
що зачіпає цивільне населення чи цивільні 
об’єкти, коли відомо, що такий напад стане 
причиною великої кількості смертей, пора-
нень серед цивільних осіб; вчинення нападу 
на установки або споруди, що містять небез-
печні сили, коли відомо, що такий напад ста-
не причиною надмірних смертей, поранень 
серед цивільного населення або завдасть 
шкоди цивільним об’єктам; вчинення напа-
ду на особу, коли відомо, що вона припини-
ла брати участь у воєнних діях; віроломне 
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використання емблеми Червоного Хреста, 
Червоного Півмісяця; переміщення держа-
вою-окупантом частини її власного цивіль-
ного населення на окуповану нею терито-
рію або депортація чи переміщення всього 
чи частини населення окупованої території 
в межах цієї території чи за її межі; неви-
правдане затримування репатріації військо-
вополонених чи цивільних осіб; застосуван-
ня практики апартеїду, інших негуманних і 
таких, що принижують, дій, заснованих на 
расовій дискримінації, які зневажають гід-
ність особи; вчинення нападу на ясно роз-
пізнані історичні пам’ятки, твори мистецтва 
або місця відправлення культу, які є куль-
турною або духовною спадщиною народів 
і яким спеціальною угодою, укладеною, на-
приклад, у межах компетентної організації, 
надається особливий захист, внаслідок чого 
вони зазнають великих руйнувань; позбав-
лення захищених осіб права на неупередже-
не і нормальне судочинство (ст. 85 ДП І) [2]. 
Щодо «права Гааги», то в його основу 

лягли конвенції, спрямовані на обмеження 
засобів і методів ведення війни, зокрема й 
Гаазька конвенція про закони і звичаї вій-
ни від 1907 р., яка вважається основною, а 
її положення стосуються військових зако-
нів, прав і обов’язків які застосовуються не 
лише до армій, але й також до ополчення та 
добровольчих загонів, якщо вони відповіда-
ють певним умовам.
Римський статут Міжнародного кримі-

нального суду, юрисдикція якого обмежуєть-
ся найсерйознішими злочинами, що викли-
кають занепокоєння всієї міжнародної спіль-
ноти, зокрема воєнними, визначає такі по-
рушення серед воєнних злочинів у збройних 
конфліктах міжнародного та неміжнародно-
го характеру, як зазіхання на життя, фізичну 
недоторканність, зазіхання на людську гід-
ність, взяття заручників і порушення права 
на справедливий суд, а також інші серйозні 
порушення законів та звичаїв війни [3]. Але 
слід зазначити, що Римський статут Міжна-
родного кримінального суду є неофіційною 
кодифікацією і перелік правопорушень, що 
міститься в ньому, є дещо іншим, не охоплює 
ті, що визначені в Женевських конвенціях від 
12 серпня 1949 року та Додатковому прото-
колі до Женевських конвенцій від 12 серпня 

1949 року, що стосується захисту жертв між-
народних збройних конфліктів (Протокол І), 
від 8 червня 1977 року. 
Загалом зміст міжнародного гуманітар-

ного права розкривається в значній кількос-
ті звичаєвих норм, міжнародних договорів, 
зокрема й тих, що направлені на забезпе-
чення дотримання його положень (Конвен-
ція про незастосування строку давності до 
воєнних злочинів і злочинів проти людя-
ності 1968р., Конвенція про боротьбу з вер-
буванням, використанням, фінансуванням і 
навчанням найманців 1989 р.) та базується 
на загальному принципі «елементарних за-
садах гуманності», який відображений і в 
інших принципах, зокрема принципі рівно-
правності, принципі відсутності взаємності, 
принципі гуманності, принципі пропорцій-
ності, принципі попередження, принципі 
розрізнення. Ці принципи забезпечують 
єдність і системність норм міжнародного гу-
манітарного права
Разом з тим, міжнародне гуманітарне 

право є однаковим для всіх сторін збройно-
го конфлікту – як тих, хто вдається до засто-
сування сили законно, так і тих, хто робить 
це незаконно. Відповідно, існує нагальна 
потреба у збереженні історичного розріз-
нення jus in bello та jus ad bellum. Міжнарод-
ного гуманітарного права слід дотримувати-
ся незалежно від будь-яких міркувань jus ad 
bellum. Будь-які твердження про наявність 
чи відсутність акту агресії, (не)правомір-
ність застосування сили, реалізацію права 
на самооборону, силові дії за санкцією Ради 
Безпеки ООН, «гуманітарну інтервенцію» 
тощо не можуть бути виправданням пору-
шень міжнародного гуманіт арного права 
будь-якою зі сторін конфлікту. Повне роз-
різнення jus in bello та jus ad bellum означає, 
що міжнародне гуманітарне право застосо-
вується всюди, де фактично відбувається 
збройний конфлікт, і що жодні аргументи зі 
сфері jus ad bellum не можуть використову-
ватися для його тлумачення [4, с. 8]. 
В основі міжнародного гуманітарного 

права лежить баланс між міркуваннями вій-
ськової необхідності і вимогами гуманності. 
Воно чітко встановлює, що військова необ-
хідність повинна урівноважуватись принци-
пом гуманності, суть якого полягає у тому, 
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що не можна застосовувати більше насиль-
ства, ніж те, що є необхідним для досягнен-
ня цілі війни – ослаблення моці супротивни-
ка [5, с.70]. 
Окрім зазначених в літературі, виокрем-

люються й такі категорії принципів, а саме: 
принципи ведення воєнних дій; принципи, 
що визначають поводження з особами, які 
перебувають під владою противника. До 
першої категорії відносять: принцип від-
мінності між комбатантами і некомбатан-
тами, спрямований на захист цивільного 
населення та цивільних об’єктів і визначає 
відмінності між воюючими та невоюючими; 
держави ніколи не повинні обирати цивіль-
них осіб як об’єкт нападу і, відповідно, ніко-
ли не повинні застосовувати зброю, яка не 
дає змоги відрізнити цивільні об’єкти від во-
єнних. Принцип заборони на застосування 
зброї, що завдає надмірних ушкоджень або 
страждань. Принцип захисту жертв війни, 
що міститься в застереженні Мартенса, де 
сказано, що «населення та воюючі сторони 
перебувають під захистом принципів міжна-
родного права, що випливають з усталених 
звичаїв, встановлених між цивілізованими 
націями, законів людяності та вимог сус-
пільної свідомості...» [6]. 
Слід звернути увагу на принцип розріз-

нення між воюючими і невоюючими (розріз-
нення за суб’єктами), а також між військови-
ми і цивільними об’єктами (розрізнення за 
об’єктами). Цей принцип відіграє важливу 
роль під час кваліфікації діянь особи як по-
рушення законів і звичаїв війни. 
Учасники воєнних дій можуть бути за-

конними – тільки вони є комбатантами, і 
«незаконними», тобто такими, що беруть 
участь у воєнних діях, але не мають на це 
права чи діють обманним способом. Комба-
танти мають імунітет за вбивства комбатан-
тів супротивника і притягатися до відпові-
дальності за воєнні злочини можуть тільки 
за порушення норм міжнародного гума-
нітарного права, тобто саме комбатанти є 
суб’єктом воєнних злочинів. 
Держава Україна, виконуючи вимоги 

міжнародних документів держави кримі-
налізувала серйозні порушення міжнарод-
ного гуманітарного права в національному 
законодавстві шляхом внесення до Кримі-

нального кодексу України статті 438 «Пору-
шення законів та звичаїв війни» (жорстоке 
поводження з військовополоненими або ци-
вільним населенням, вигнання цивільного 
населення для примусових робіт, розграбу-
вання національних цінностей на окупова-
ній території, застосування засобів ведення 
війни, заборонених міжнародним правом, 
інші порушення законів та звичаїв війни, 
що передбачені міжнародними договорами, 
згода на обов’язковість яких надана Верхо-
вною Радою України, а також віддання на-
казу про вчинення таких дій, в тому числі 
якщо вони поєднані з умисним вбивством) 
[7]. 
Тому порушення законів та звичаїв 

війни слід розглядати як воєнний злочин, 
який характеризується подвійною проти-
правністю, заборонений нормами як націо-
нального, так і міжнародного кримінально-
го права, а самий виклад норм носить блан-
кетний характер з відправкою до міжнарод-
ного гуманітарного права. 
Оскільки безпосереднім об’єктом зло-

чину, передбаченого ст. 438 Кримінального 
кодексу України, є регламентовані міжна-
родним правом правила та обов’язки веден-
ня війни, то під час кваліфікації дій особи 
як порушення законів та звичаїв ведення 
війни у кожному конкретному випадку ви-
никає потреба звернення до міжнародного 
гуманітарного права, з обов’язковим по-
силанням на норми і правила конвенцій, 
додаткові протоколи до них чи норми зви-
чаєвих правил, тому що вони розкривають 
зміст об’єктивної сторони злочину, передба-
ченого статтею 438 Кримінального кодексу 
України..
Окрім цього, в правозастосовній прак-

тиці існують невирішені питання про фор-
ми виявлення об’єктивної сторони цього 
злочину, ознаки його суб’єктивної сторони, 
відмежування від інших складів злочинів. В 
міжнародному гуманітарному праві є осо-
бливе ставлення до воєнних злочинів з точ-
ки зору доведення винуватості особи, яке 
завжди пов’язане із встановленням контек-
стуального аспекту. Контекстуальний еле-
мент є найскладнішим. Контекст повинен 
бути пов’язаний з воєнним конфліктом, а ін-
криміноване кримінальне правопорушення 
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має бути в контекстуальному, причинному 
і логічному зв’язку з вчиненими діяннями, 
незважаючи на те, в чому це діяння виявля-
ється [8]. 
Важливим моментом є й отримання ста-

тусу потерпілого у межах кримінального 
провадження. 
Залишається дискусійним питання щодо 

застосування ст. 438 Кримінального кодексу 
України з моменту здійснення збройної агре-
сії у 2014 році, чи тільки до тих діянь, які вчи-
нені після оголошення воєнного стану відпо-
відно до Указу Президента України від 24 
лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення 
воєнного стану в Україні». Оскільки Міжна-
родний кримінальний суд не визнає міжна-
родним збройним конфліктом війну на Сході 
України, якщо не буде доведено факт повно-
го контролю РФ над «ЛНР, ДНР». 
Тож на часі внесення змін до статті 438 

Кримінального кодексу України, оскільки 
її норми стосуються порушення законів та 
звичаїв збройних конфліктів лише міжна-
родного характеру, в той час, коли вони за 
своїм змістом споріднені з порушеннями в 
неміжнародному збройному конфлікті, хоча 
вони й мають свої особливості. Юридично 
вони розглядаються як окремі, про це свід-
чать положення Додаткового протоколу ІІ 
1977 р. до Женевських конвенцій про за-
хист жертв війни від 12 серпня 1949 р. та 
Римського статуту Міжнародного кримі-
нального суду.
Нині Україна використовує більше 10 

механізмів розслідування воєнних злочи-
нів російських військ. Окрім Міжнародного 
кримінального суду, залучаються також уні-
версальні юрисдикції з європейських країн 
(будь-яка держава може притягнути особу 
до кримінальної відповідальності за воєн-
ні злочини, незважаючи на місце скоєння 
злочину, громадянство суб’єкта злочину чи 
його жертви) та об’єднані команди розслі-
дувачів, які працюють спеціально для Між-
народного кримінального суду, а створений 
«Департамент війни» координує всі органи, 
які збирають докази воєнних злочинів. 

Висновки
Отож закони та звичаї війни – це зна-

чний масив міжнародних норм, принципів, 

звичаїв, які в тій чи іншій мірі визнаються 
практично всіма державами та окреслюють 
межі поведінки та засоби воюючих сторін 
(і в такий спосіб регулюється жорстокість 
збройних конфліктів). 
В процесі застосування норм ст. 438 

Кримінального кодексу України слід орієн-
туватися на практику міжнародного кримі-
нального суду, положення міжнародних до-
говорів.
Зважаючи на узагальнений виклад ст. 

438 Кримінального кодексу України, відсут-
ність достатньої практики її застосування, в 
тому числі й судової, варто не тільки конкре-
тизувати склади злочинів, але й визначити 
ступінь їх суспільної небезпеки. 
За скоєння воєнних злочинів передба-

чено кримінальну відповідальність, до якої 
не застосовується давність притягнення та 
виконання обвинувального вироку, тому що 
безпосереднім його об’єктом є мир та між-
народний правопорядок. При цьому розслі-
дування та притягнення винних до відпові-
дальності є перш за все обов’язком держави 
Україна. 
Нині спостерігається відсутність поваги 

агресора до правових норм міжнародного 
гуманітарного права та міжнародних інсти-
туцій. І це як видається пов’язано, насампе-
ред, з недосконалістю міжнародних механіз-
мів її забезпечення. 

Література
1. Конвенція про поліпшення долі пора-

нених і хворих у діючих арміях (1949): Кон-
венція; Міжнародний документ № 995_151 
від 03.07.1954 URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/995_151#Text

2. Додатковий протокол до Женевських 
конвенцій від 12 серпня 1949 року, що сто-
сується захисту жертв міжнародних зброй-
них конфліктів (Протокол I), від 8 червня 
1977 року: Протокол, Міжнародний доку-
мент, Правила № 995_199. URL: https://za-
kon.rada.gov.ua/laws/card/995_199

3. Римський статут міжнародного кримі-
нального суду: Статут, Міжнародний доку-
мент № 995_588 від 17.07. 1998. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/card/995_588

4. Гнатовський М.М., Короткий Т.Р., 
Хендель Н.В. Міжнародне гуманітарне пра-



76Ïðàâî.ua ¹ 2, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

во. Довідник для журналістів. 2-ге вид., до-
повн. Одеса: Фенікс, 2015. 92 с.

5. Сенаторова О. В. Права людини і 
збройні конфлікти : навч. посіб. Київ: ФОП 
Голембовська О.О., 2018. 208 с.

6. Міжнародне публічне право: підруч-
ник за ред. проф. В.М. Репецького; Львів. 
нац. ун-т ім. Івана Франка, Ф-т міжнар. від-
носин. 2-е вид., стер. К.: Знання, 2012. 437 с.

7. Кримінальний кодекс України: За-
кон; Кодекс № 2341-III від 05.04.2001. URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-
14#Text

8. Анісімов Г. Під час кваліфікації дій осо-
би як порушення законів та звичаїв війни 
важливим є встановлення контекстуально-
го аспекту. 2022. URL: https://supreme.court.
gov.ua/supreme/pres-centr/news/1291154/

Melnychuk Andrii Ihorovych, practicing 
lawyer

Melnychuk Svitlana Mykolaivna, doctor 
of Law, professor, Luhansk State University of 
Internal Affairs named after E.O. Didorenko, 

Department of State and Legal Disciplines
e-mail: smmelnichyk@gmail.com

VIOLATIONS OF THE LAWS AND 
CUSTOMS OF WAR: THEORY AND 

PRACTICE QUESTION
The article discusses problematic issues of 

violation of the laws and customs of war. The 
purpose of the article is to clarify problematic 
issues of the legal qualifi cation of acts provided 
for in Art. 438 of the Criminal Code of Ukraine, 
violation of the laws and customs of war. 
Philosophical, general scientifi c conceptual 
approaches, as well as approaches and methods, 
which are characteristic of modern legal 
science and were demanded by the problem, 
became the methodological basis of scientifi c 
work. During the analysis of the system of 
international treaties, customs, and principles 
that make up international humanitarian law, it 
was established that the laws and customs of war 
are a set of prohibitions contained not only in 
treaty law, but also in customary law, aimed at 
limiting the warring parties in violence, which 
exceeds the amount necessary to weaken the 
military power of the adversary, and in relation 
to those who do not take or have stopped 

participating in the confl ict. It was found that the 
principles of equality, non-reciprocity, humanity, 
proportionality, prevention, distinction ensure 
the unity and systematicity of the norms of 
international humanitarian law. The principle 
of distinguishing between combatants and non-
combatants (distinction by subjects), as well as 
between military and civilian objects (distinction 
by objects) deserves special attention when 
qualifying the actions of a person as a violation 
of the laws and customs of war. Combatants, as 
legal participants in hostilities, are subject to war 
crimes. It has been studied that the convention 
norms oblige the states to criminalize the 
violation of the laws and customs of war in the 
national legislation, given that the investigation 
and bringing the perpetrators to justice for war 
crimes is primarily the duty of the state on the 
territory of which the armed confl ict is taking 
place. It has been established that international 
humanitarian law also provides for universal 
jurisdiction under which any state can bring a 
person to criminal responsibility for war crimes, 
regardless of the place where the crime was 
committed, the nationality of the subject of the 
crime or its victim. It is substantiated that the 
application of Article 438 of the Criminal Code 
of Ukraine requires systematic development, in 
particular, specifying the composition of crimes, 
determining the degree of their social danger, 
making additions that relate to non-international 
armed confl icts. In connection with the lack 
of stable law enforcement practice on these 
issues and the blanket nature of Article 438 of 
the Criminal Code of Ukraine, it is suggested 
to focus on the practice of the international 
criminal court, the provisions of international 
treaties; for Ukraine to ratify the Rome Statute 
of the International Criminal Court, which will 
give more mechanisms (the right to be a member 
of the Assembly of States Parties to the ICC, to 
participate in the elections of the Prosecutor of 
the International Criminal Court, to put issues 
on the agenda of the Assembly and to take an 
active part in its work) for the investigation of 
war crimes and punishment for them.

Key words: armed confl ict, war crimes, 
international humanitarian law, Geneva law, 
Hague law, legal qualifi cation, International 
Criminal Court, combatants, criminal liability.
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ÌÅÄÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂÛÅ ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÏÐÎÂÅÄÅÍÈß ÀÁÎÐÒÎÂ

(ñðàâíèòåëüíûé àíàëèç íîðì çàêîíîäàòåëüñòâ 
Óêðàèíû è Ãðóçèè) 

Целью статьи является на основе ком-
паративно-правового исследования общих и 
отличительных черт норм уголовно-правово-
го законодательства Украины и Грузии по не-
законному проведению аборта, определить целе-
сообразность и необходимость обязательного 
участия врача-специалиста при проведении 
медицинского искусственного прерывания 
беременности. Задача – на основании ана-
лиза норм Уголовного кодекса Украины и Уго-
ловного кодекса Грузии, а также с учетом 
специфики медико-правовых последствий и 
следовой картины, которые являются до-
казательной базой для данного вида престу-
плений, - наметить пути усовершенствова-
ния норм уголовно-правового и медицинского 
законодательства обеих стран в этой сфере. 
Установлено, что конституционное обеспе-
чение права на здоровье человека (в частнос-
ти женщины-пациента) в Украине и Грузии 
содержится не только в кодексах и меди-
цинском законодательстве обеих государств, 
но и в ряде международно-правовых актах, 
которые ратифицированы их парламента-
ми; проведенный анализ соответствующих 
норм выявил несовершенство дефиниций по-
нятий и терминов, способов и методов реа-
лизации норм, которые должны отражать 
указанное право. Установлено, что Уголовный 
кодекс Украины, Уголовный кодекс Грузии и 
методические рекомендации относительно 
участия врача-специалиста при проведении 
процессуальных мероприятий по сбору доказа-
тельственной базы совершения преступления, 
а именно: проведении уголовного аборта - име-
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ют общие черты, формулировки и требования. 
Выявлено, что требования международно-
правовых норм и определенная специфика 
ситуации по проведению судебно-следствен-
ного осмотра, а также отсутствия четко 
прописаных правовых норм участия врача-
специалиста при сборе доказательственной 
базы диктует необходимость внесения изме-
нений в уголовно-правовое и медицинское за-
конодательство Украины и Грузии, которые 
следует направить на более четкую формули-
ровку дефиниций основных понятий и тер-
минов привлечения и обязательного участия 
врача при проведении судебно-следственных 
действий, направленых на получение доказа-
тельственной базы, которые таким образом 
будут выступать гарантом реализации пра-
ва на здоровье человека (пациента), отвечать 
основным международным принципам и тре-
бованиям в сфере здравоохранения и права.
Ключевые слова: аборт, врач, здоровье, 

женщина, пациент, стерилизация, Уголовный 
кодекс Грузии, Уголовный кодекс Украины, 
экспертиза.

Постановка проблемы
В Грузии и Украине создана огромная 

сеть лечебно-профилактических учрежде-
ний для оказания квалифицированной ме-
дицинской помощи женщинам и наблюде-
ния за состоянием их здоровья в различные 
периоды жизни. К ним, в первую очередь, 
относятся женские консультации, гинеко-
логические кабинеты при амбулаторно-по-
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ликлинических отделениях, акушерско-
фельдшерские пункты в сельской местно-
сти (селах, поселках городского типа) и т.п. 
Кроме того, функционирует большая сеть 
акушерско-гинекологических стационаров 
и учреждений санаторного типа.
За годы независимости в Грузии и 

Украине подготовлено десятки тысяч вра-
чей акушеров-гинекологов и средних меди-
цинских работников для оказания лечебной 
и профилактической помощи женщинам. 
Над тем, как лучше уберечь женщину от 
различных заболеваний, в том числе и ги-
некологических, а при необходимости обе-
спечить ей наиболее эффективное лечение, 
работают многие акушеры гинекологии и 
другие специалисты, а также научные ра-
ботники.
Все это уже сейчас дает реальную воз-

можность полностью обеспечить женщин 
стационарной родильною помощью. А так-
же вести систематическое диспансерное на-
блюдение за здоровьем женщины во все пе-
риоды ее жизни.
Кроме того, с 1 апреля 2020 года в 

Украине начался второй этап медицинской 
реформы. Но изменения в медицине – это 
не только про финансирование, но также 
про монополию, подход к пациентам и их 
права [7]. Таким неотъемлемым правом 
является право на квалифицированное ис-
кусственное прерывание беременности вра-
чом-специалистом, а также недопущение 
уголовных абортов. Весомой проблемой в 
решении этого вопроса является отсутствие 
постоянной Концепции построения новой 
национальной системы здравоохранения 
Украины, медлительность проведения ме-
дицинской реформы, начатой только в 2017 
г., и отказ от советской централизованной 
системы управления охраны здоровья насе-
ления [15], медлительность совершенство-
вания нормативно-правового закрепления 
этапов проведения медицинской реформы 
в Украине [11] и как результат - несовер-
шенство и несоответствие новым реалиям 
жизни конституционно-правового закре-
пления гарантий реализации права челове-
ка на здоровье [8].
Вышеуказанное актуализирует вопрос 

обеспечения на качественно новом уров-

не, в первую очередь – на конституцион-
ном, прав человека на здоровье, а также 
создание действенного механизма его ре-
ализации. Так, в разделе II Конституции 
Украины закреплены природные, поли-
тические, социальные, экономические, 
культурные, семейные, экологические, 
информационные и другие права и свобо-
ды человека и гражданина в Украине [5]. 
При этом стремление Украины вступить 
в Европейский Союз, свидетельством чего 
является подписание Соглашения об ассо-
циации между Украиной и Европейским 
Союзом 21.03.2014 и 27.07.2014 г., в кото-
ром закреплено, что «сотрудничество в сфе-
ре юстиции, свободы и безопасности будет 
происходить на основе принципа уважения 
прав человека и основных свобод» (статья 
14 Соглашения) [12], неизбежно обязывает 
правительство страны обратиться к опыту 
закрепления конституционных принципов 
обеспечения права человека на здоровье, 
которые существуют в странах, принадле-
жащих к Европейскому Союзу.
Согласно статье 3 Конституции Украины 

1996 г.: «Человек, его жизнь и здоровье, 
честь и достоинство, неприкосновенность 
и безопасность признаются в Украине наи-
высшей социальной ценностью. Права и 
свободы человека и их гарантии определяют 
содержание и направленность деятельности 
государства. Государство отвечает перед че-
ловеком за свою деятельность. Утверждение 
и обеспечение прав и свобод человека явля-
ется главной обязанностью государства» [5].
Кроме того, право человека на здо-

ровье в Украине закреплено и в других 
нормативно-правовых актах, а именно: в 
Законе Украины «Основы законодательства 
Украины об охране здоровья» [9], Законе 
Украины «Об обеспечении санитарного и 
эпидемиологического благополучия насе-
ления» [10] и др. Но, к сожалению, и эти 
правовые меры остаются недостаточно эф-
фективными. 
Все это требует от правоведов, медицин-

ских работников и законодателей всех стран 
разработки и применения новых методов 
медицины и криминалистических методов 
сбора доказательной базы по совершенному 
преступлению: незаконному проведению 
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аборта, для дальнейшего использования 
полученной информации для проведения 
эффективного расследования, установления 
и привлечения виновных лиц к ответствен-
ности [6]. 
Это возлагает особенную ответствен-

ность на правоохранительные органы по 
качественному сбору доказательной базы, а 
как следствие – легитимного досудебного и 
судебного расследования уголовных право-
нарушений, что не представляется возмож-
ным без сурового соблюдения процедуры 
законности и знаний медицинских требова-
ний по совершению искусственного преры-
вания беременности. В этом и состоит акту-
альность проблемы.

Анализ последних исследований 
и публикаций

Проведенный анализ [1–15] показал, 
что ученые, теоретики и практики неодно-
кратно исследовали деятельность право-
охранительных органов по собиранию до-
казательной базы по совершению уголовно 
наказуемого деяния: незаконного проведе-
ния аборта, а также осуществление судеб-
но-следственных и судебно-медицинских 
действий на этом направлении в целом и ее 
отдельные аспекты в частности. Но рассмо-
трение уголовно-правовых и медицинских 
вопросов относительно оценки медико-пра-
вовых последствий незаконного проведе-
ния абортов требует детального исследова-
ния и анализа.

Цель статьи — на основании проведен-
ного теоретического анализа и собственного 
практического опыта рассмотреть уголовно-
правовые и медицинские вопросы новых 
возможностей по идентификации и право-
вой квалификации уголовных абортов, вы-
явлении и собирании доказательной базы 
по определению тяжести нанесенных по-
вреждений здоровью, негативных послед-
ствий, в результате совершения указанных 
преступлений; четко обозначить правовое 
положение квалифицированного врача при 
проведении искусственного прерывания бе-
ременности, а также обосновать необходи-
мость эффективного сотрудничества работ-
ников следственных органов, суда и меди-

цинской отрасли для качественного и объ-
ективного исполнения заданий уголовного 
производства Украины и Грузии, улучше-
ния инновационной политики обеих стран.

Материалы и методы
В ходе исследования использовались 

общенаучные и специальные методы иссле-
дования:

- диалектический метод направлен на 
доведение целостности уголовно-право-
вых и медицинских принципов обеспече-
ния права на здоровье человека – женщи-
ны, возможности их постоянного развития 
как результат непрерывного наполнения 
действующих законодательств Украины и 
Грузии новыми инновационными предло-
жениями;

- методы анализа и синтеза, позволяю-
щие определить сущность правовой нормы 
обязательного участия квалифицированно-
го врача при проведении искусственного 
прерывания беременности, незаконности 
проведения аборта лицом, которое не имеет 
специального медицинского образования, 
или без добровольного согласия потерпев-
шего лица в системах охраны здоровья и 
уголовно-правовой деятельности Украины 
и Грузии;

- системный метод для исследования 
сущности нормы обязательного участия ква-
лифицированного врача при проведении 
искусственного прерывания беременности 
в Украине и Грузии, а также искоренения 
постыдного явления: криминальных абор-
тов - имеющий свои структурные и логиче-
ски связанные между собой элементы;

- компаративно-сравнительный метод 
– для выявления общих и отличительных 
особенностей правовой нормы: незаконно-
го проведения аборта в законодательстве 
Украины и Грузии;

- функциональный метод – для выявле-
ния места и значения нормы обязательно-
го участия квалифицированного врача при 
проведении искусственного прерывания 
беременности (аборта) в Украине и Грузии;

Результаты и их обсуждение
Абортом (выкидышем) называется пре-

рывание беременности, опорожнение бере-
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менной матки в сроки беременности, когда 
плод еще нежизнеспособен (до 28 недель 
беременности) [1].
Или аборт (лат. abortus – выкидыш) – 

прерывание беременности на протяжении 
первых ее 22 недель [2].
А также, аборт (лат. abortus, abortio – пре-

ждевременные роды, выкидыш) прекраще-
ние беременности и (одновременно с этим 
или позднее) изгнание из матки плодного 
яйца или его части в первые 7 акушерских 
месяцев или 28 недель [3].

 По определению Всемирной организа-
ции здравоохранения, аборт – это самопро-
извольное изгнание или экстракция эмбри-
она (плода) массой до 500 г, что соответству-
ет сроку гестаципа менее 22 недель [4].
Выкидыш может произойти самопро-

извольно или производиться искусственно. 
Произведенный в лечебном учреждении 
искусственный аборт называется медицин-
ским. Производство аборта вне лечебного 
учреждения, в соответствии с законодатель-
ством Грузии и Украины, является престу-
плением, и в этих случаях он называется 
криминальным (уголовным).
Так, законодатель Грузии в статье 133 

Уголовного кодекса Грузии предусматри-
вает наказание за незаконный аборт; за 
незаконный аборт, совершенный лицом, 
осужденным за незаконный аборт, или по-
влекшее пожизненную утрату детородности 
или иные тяжкие последствия; а также за 
незаконный аборт, повлекший причинение 
смерти [13].
В свою очередь, законодатель Украины 

в статье 134 Уголовного кодекса Украины 
дополняет и расширяет эту уголовно-право-
вую норму понятием незаконной стерилиза-
ции и предусматривает ответственность за 
проведение аборта лицом, которое не имеет 
специального медицинского образования; 
за принуждение к аборту без добровольного 
согласия потерпевшей; за незаконное про-
ведение аборта, что повлекло за собой дли-
тельное расстройство здоровья, бесплодие 
или смерть потерпевшей; за принуждение 
к стерилизации без добровольного согласия 
потерпевшего лица, а также за принужде-
ние к стерилизации без добровольного со-
гласия потерпевшего лица, если она повлек-

ла смерть потерпевшего или другие тяжкие 
последствия [14]. 
Необходимо уточнить, что самопро-

извольно выкидыш наступает чаще всего 
вследствие какого-либо заболевания по-
ловых органов (воспалительные процессы, 
опухоли, недоразвитие или уродства) или 
на фоне общего заболевания организма 
(инфекционные заболевания, в особенно-
сти грипп, бруцеллез, токсоплазмоз и др.). 
Реже самопроизвольный аборт происходит 
у здоровых женщин вследствие травмы (па-
дение, ушиб, сотрясение).
Каковы же признаки самопроизвольно-

го аборта?
Вначале появляются ноющие боли в 

нижнем отделе живота и в области поясни-
цы. Эти боли носят периодический, схват-
кообразный характер. В этой стадии, назы-
ваемой угрожающим выкидышем, можно 
еще сохранить беременность при своевре-
менно начатом лечении. Если угроза пре-
рывания беременности не ликвидирована, 
наступает следующая стадия – начинаю-
щийся выкидыш. К схваткообразным бо-
лям присоединяется небольшое кровоте-
чение, возникающее вследствие начинаю-
щейся отслойки плодного яйца от стенки 
матки. Иногда соответствующими лечебны-
ми мероприятиями и в этой стадии удается 
предотвратить дальнейшее прогрессирова-
ние выкидыша и сохранить беременность. 
При отсутствии лечения или его безуспеш-
ности начинающийся выкидыш переходит 
в стадию совершающегося выкидыша, ха-
рактеризующегося усилением и учащени-
ем схваткообразных болей и значительным 
маточным кровотечением вследствие от-
слойки плодного яйца. Кровотечение ино-
гда бывает таким обильным, что может вы-
звать резкое малокровие женщины. В кон-
ченом счете, плодное яйцо рождается. В 
абсолютном большинстве случаев плодное 
яйцо полностью не изгоняется сокращени-
ем матки и тогда в ее полости остаются его 
части, то есть происходит неполный выки-
дыш. Вследствие этого даже после рожде-
ния плодного яйца продолжается кровоте-
чение. Редко происходит полное изгнание 
плодного яйца, матка сокращается и кро-
вотечение прекращается или сохраняется 
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в виде незначительных кровянистых выде-
лений в течении 1-2 дней. 
В отличие от самопроизвольного аборта, 

являющегося болезнью, а нередко и траге-
дией для женщины, искусственный аборт, 
производимый вне лечебного учреждения 
(криминальный аборт), является преступле-
нием. Криминальные аборты производятся 
в недопустимых, антисанитарных услови-
ях, без соблюдения правил, необходимых 
при производстве операции, чаще всего не-
вежественными в медицине лицами. Для 
производства криминальных абортов часто 
применяются опасные для здоровья и жиз-
ни женщины химические и механические 
средства, в результате чего возникают тяже-
лые воспалительные процессы матки, труб 
и яичников, омертвение стенок матки, вос-
паление брюшины и нередко наблюдаются 
травмы: глубокие повреждения матки, вла-
галища, мочевого пузыря и даже кишечни-
ка.
Несмотря на чрезвычайную, порой смер-

тельную опасность криминальных абортов 
и предоставленную в Грузии и Украине воз-
можность прерывать нежелательную бере-
менность в условиях медицинского учреж-
дения квалифицированным врачом, неко-
торые женщины прибегают к ним, рискуя 
своим здоровье и даже жизнью.
Однако опасность для здоровья женщи-

ны представляют не только криминальные 
аборты. Следует помнить о том, что всякое 
искусственное прерывание беременности, 
в том числе и аборт, произведенный в ле-
чебном учреждении, также отрицатель-
но сказывается на здоровье женщины. 
Распространенное среди части женщин 
представление о том, что аборт – это легкая 
и безвредная операция, - ошибочно. Даже 
при идеальном производстве аборта, при 
совершенно гладком течении послеаборт-
ного периода и отсутствии малейших болез-
ненных проявлений, аборт оставляет след в 
организме, приводит к нежелательным из-
менениям в половых органах, наносит вред 
здоровью женщины. И это вполне законо-
мерно. Ведь при беременности наступает 
целый ряд изменений, перестраивается 
деятельность почти всех органов и систем 
женского организма. Происходят огромные 

изменения в железах внутренней секреции, 
нервной системе, половых органах. Аборт 
внезапно и грубо разрушает все новые усло-
вия, возникающие в связи с развитием бе-
ременности, обрывает процессы подготовки 
женщины к материнству.
Следует также помнить, что сама опера-

ция аборта, даже в условиях леченого уч-
реждения, может сопровождаться осложне-
ниями. Причем эти осложнения могут воз-
никать независимо от опыта врача, техники 
производства и т.д. Дело в том, что аборт 
– это «слепая» операция. Эта операция про-
изводится в полости матки, и врач лишен 
возможности видеть объект оперативного 
воздействия. По существу, аборт - это на-
сильственное отделение плодного яйца от 
стенки матки с последующим выскаблива-
нием полости матки. Если при этом учесть, 
что во время беременности матка размягча-
ется, что положение матки может быть са-
мым разнообразным, а плодное яйцо при-
крепленным в любом отделе полости матки, 
то станет понятным, что травмирование 
стенки матки при производстве аборта поч-
ти неизбежно.
Степень травматизации стенки матки 

вследствие выскабливания может быть раз-
личной: от легкого повреждения самых по-
верхностных слоев, вплоть до значитель-
ных разрушений мышечных волокон ор-
гана. Независимо от степени повреждения 
мышц, полость матки после производства 
аборта представляет собой сплошную рану. 
Естественно, что раневая поверхность поло-
сти матки является благоприятной почвой 
для развития инфекции, воспалительного 
процесса со всеми вытекающими из этого 
последствиями.
Травматизация матки и присоедине-

ние инфекции определяют основные ос-
ложнения аборта: маточное кровотечение, 
повреждение половых органов, в первую 
очередь – матки, воспалительные процессы 
внутренних половых органов (в основном 
матки и труб), бесплодие, нарушение мен-
струального цикла.
Следует учитывать, что если поврежде-

ние матки и кровотечение обнаруживают-
ся сразу во время производства аборта и в 
связи с этим немедленно предпринимаются 
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лечебные мероприятия, то развитие воспа-
лительного процесса и связанных с ним за-
болеваний обычно проявляются позже, ког-
да женщина уже выписана из лечебного уч-
реждения. Сравнительно редко при меди-
цинских абортах, в связи с несоблюдением 
правил производства операции, возникают 
сразу же проявляющие себя воспалитель-
ные процессы. Чаще всего это незначитель-
ные воспалительные изменения, могущие 
протекать без особых или с мало выражен-
ными проявлениями (при нормальной тем-
пературе и хорошем самочувствии). Однако 
эти незначительные воспалительные про-
цессы приводят к нарушению функции сли-
зистой полости матки, к образованию спа-
ечных наслоений, деформирующих просвет 
маточной трубы или приводящих к непро-
ходимости, заращению последней.
В связи с этим бесплодие на почве руб-

цовых изменений в стенке матки или не-
проходимости трубы, внематочная бере-
менность, связанная с деформациями про-
света последней, расстройства менструаций 
и другие серьезные заболевания очень ча-
сто являются следствием незаметно перене-
сенных осложнений аборта.
Особенно часты эти осложнения при ис-

кусственном прерывании первой беремен-
ности. Немало молодых женщин остаются 
бесплодными и лишают себя радости мате-
ринства в связи с искусственным прерыва-
нием именно первой беременности.
В ряде случаев осложнения беремен-

ности и родов являются следствием изме-
нений в половых органах в связи с пере-
несенными в прошлом абортами. Дело в 
том, что травмирование стенки матки при 
ее выскабливании и развивающиеся в ней 
воспалительные процессы могут привести 
к частичному замещению мышечной ткани 
рубцовой. В результате этого при последую-
щей беременности затруднено закрепление 
плодного яйца и может произойти само-
произвольное прерывание беременности. 
Иногда по этой же причине происходит 
полное приращение детского места в участ-
ках рубцово измененной стенки матки и по-
сле рождения плода детское место самосто-
ятельно не отделяется. Наконец, рубцово 
измененная стенка матки плохо сокращает-

ся после рождения плода и последа, вслед-
ствие этого могут возникать кровотечения 
при родах. Следовательно, аборт является 
серьезной операцией, травматичной для ор-
ганизма женщины, вредной для ее здоровья 
и приводящей нередко к тяжелым осложне-
ниям. Поэтому прибегать к аборту можно 
лишь в крайнем случае и только в условиях 
лечебного учреждения. Женщины должны 
помнить, что аборт не безразличен для их 
здоровья и нежеланную беременность го-
раздо безопаснее предупредить, чем пре-
рвать. Современная женщина должна ре-
шать вопрос о прерывании беременности 
сознательно и серьезно, учитывая как инте-
ресы своего здоровья, так и свой долг перед 
семьей и родными.
В тех случаях, когда женщина по тем 

или иным причинам вынуждена воздер-
жаться от беременности, следует прибегать 
к противозачаточным средствам, причем 
пользоваться ими надо только по указанию 
врача.
Так, противозачаточные средства могут 

применяться как мужчиной, так и женщи-
ной. Универсальных противозачаточных 
средств нет: если одно средство вполне под-
ходит одной супружеской паре, то оно мо-
жет оказаться неудобным для другой.
При выборе противозачаточного сред-

ства следует обращаться за советами к вра-
чу. Врач, учитывая особенности и состояние 
внутренних половых органов, возраст жен-
щины и др., может рекомендовать наиболее 
удобное и эффективное для данной женщи-
ны противозачаточное средство. Следует 
также помнить, что каким бы надежным и 
удобным ни оказалось противозачаточное 
средство, долго пользоваться им не следует. 
Периодически следует заменять его другим, 
следуя советам врача.
Существуют механические и химические 

противозачаточные средства. Могут также 
применяться механические средства в ком-
бинации с химическим веществом.
Действие механических противозача-

точных средств основано на преграждении 
доступа сперматозоида в матку.
Действие химических противозачаточ-

ных средств основано на том, что в кислой 
среде сперматозоиды теряют способность 
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двигаться и в связи с этим предупреждает-
ся их проникновение из влагалища в матку. 
Химические средства с целью предупреж-
дения беременности применяются только 
женщинами. Растворы химических веществ 
употребляются в виде тампона или губки, 
которые вводятся во влагалище до полового 
сношения. Применяются также химические 
противозачаточные средства в виде шари-
ков, таблеток, свечей, порошков, паст и т.д.
Противозачаточные средства назнача-

ются врачом в зависимости от индивидуаль-
ных особенностей строения половых орга-
нов и состояния здоровья женщины. Нельзя 
непрерывно и в течение длительного време-
ни пользоваться одним и тем же противоза-
чаточным средством. Целесообразно время 
от времени заменять одно средство другим 
или рекомендовать некоторое время предо-
храняться мужу.
Правильное применение противозача-

точных средств и тщательное выполнение 
советов врача избавляет женщину от не-
обходимости прибегать к искусственному 
аборту. Предохраняет ее организм от ос-
ложнений, связанных с производством этой 
операции, сохраняет здоровье.

В качестве выводов к статье укажем, что 
несмотря на широкие мероприятия, прово-
димые в Грузии и Украине по организации 
оказания квалифицированной медицин-
ской помощи женщинам, все же небольшая 
часть из них по своей вине не пользуется ею, 
подтверждение чему является все еще суще-
ствование чудовищного, с точки зрения ме-
дицины и права, явления – криминальных 
абортов.
В связи с этим, перед научными работ-

никами медицины и права все еще стоит 
комплексная задача в том, чтобы все на-
селение обеих стран, и в первую очередь 
женщины, осознали высокую гуманную 
роль проводимых профилактических ос-
мотров, негативные медико-правовые 
последствия, возникающие в результа-
те незаконного (уголовного) проведения 
абортов и стали активными помощниками 
медицинских работников в выполнении 
их благородного долга – сохранения здо-
ровья женщин. 

На нашу точку зрения, правовые и меди-
цинские аспекты незаконного (уголовного) 
проведения абортов – есть довольно специфи-
ческое явление медицинской и уголовно-пра-
вовой деятельности, которая требует своего 
глубокого и тщательного изучения. Именно 
эта особенность, а также неуклонный рост 
преступности в мире, в связи с этим возрас-
тание желания стран Европейского Союза 
усовершенствовать правовую систему сво-
их государств путем реформирования за-
конодательства, требуют от правоведов, 
медицинских работников и законодателей 
всех стран разработки и применения новых 
методов медицины и криминалистических 
методов сбора доказательной базы соверше-
ния преступления для дальнейшего исполь-
зования их при проведении эффективного 
расследования, установления и привлече-
ния виновных лиц к ответственности. 

 Принимая во внимание наличие недо-
статков в этой сфере медико-правовой дея-
тельности обеих стран (Украины и Грузии) 
считаем актуальными дальнейшие исследо-
вания соответствующей направленности, 
так как последние будут создавать перспек-
тивы теоретических и практических на-
работок, и будут способствовать решению 
проблемных вопросов на этом направле-
нии.
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АНОТАЦІЯ 
Метою статті є на основі компаративно-

правового дослідження загальних та відмінних 
рис норм кримінально-правового законодавства 
України та Грузії щодо незаконного проведення 
аборту визначити доцільність та необхідність 
обов’язкової участі лікаря-фахівця при проведен-
ні медичного штучного переривання вагітнос-
ті. Завдання – на підставі аналізу норм Кри-
мінального кодексу України та Кримінального 
кодексу Грузії, а також з урахуванням специфіки 
медико-правових наслідків та слідової карти-
ни, які є доказовою базою для цього виду кри-
мінальних правопорушень, - намітити шляхи 
удосконалення норм кримінально-правового та 
медичного законодавства обох країн у цій сфері. 
Встановлено, що конституційне забезпечення 
права на здоров’я людини (зокрема жінки-паці-
єнта) в Україні та Грузії міститься не лише у 
кодексах та медичному законодавстві обох дер-
жав, а й у низці міжнародно-правових актів, ра-
тифікованих їхніми парламентами; проведений 
аналіз відповідних норм виявив недосконалість 
дефініцій понять та термінів, способів та ме-
тодів реалізації норм, які мають відображати 
зазначене право. Встановлено, що Криміналь-
ний кодекс України, Кримінальний кодекс Грузії 
та методичні рекомендації щодо участі лікаря-
фахівця під час проведення процесуальних захо-
дів щодо збирання доказової бази скоєння кримі-
нального правопорушення, а саме: проведення 
кримінального аборту – мають спільні риси, 
формулювання та вимоги. Виявлено, що вимоги 
міжнародно-правових норм та певна специфіка 
ситуації щодо проведення судово-слідчого огляду, 
а також відсутності чітко прописаних правових 
норм участі лікаря-фахівця при збиранні дока-
зової бази диктує необхідність внесення змін до 
кримінально-правового та медичного законодав-
ства України та Грузії, які слід направити на 
більш чітке формулювання дефініцій основних 
понять та термінів залучення та обов’язкової 
участі лікаря при проведенні судово-слідчих дій, 
спрямованих на отримання доказової бази, які 
таким чином виступатимуть гарантом ре-
алізації права на здоров’я людини (пацієнта), 
відповідатимуть основним міжнародним прин-
ципам та вимогам у сфері охорони здоров’я та 
права.
Ключові слова: аборт, лікар, здоров’я, жін-

ка, пацієнт, стерилізація, Кримінальний ко-
декс Грузії, Кримінальний кодекс України, екс-
пертиза.
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MEDICAL AND LEGAL 
CONSEQUENCES OF ILLEGAL 

ABORTIONS
The purpose of the article is, on the basis of a 

comparative legal study of the common and distinc-
tive features of the norms of the criminal law of 
Ukraine and Georgia on illegal abortion, to deter-
mine the feasibility and necessity of the mandatory 
participation of a specialist doctor in medical abor-
tion. The task is, based on the analysis of the norms 
of the Criminal Code of Ukraine and the Criminal 
Code of Georgia, to outline ways to improve the 
norms of the criminal law and medical legislation 
of both countries. At the same time, take into ac-
count the specifi cs of the medico-legal consequences 
and the trace picture, which are the evidence base 
for criminal abortion. It has been established that 
the constitutional provision of the right to health of 
a person (in particular, a female patient) in Ukraine 
and Georgia is contained not only in the codes and 
medical legislation of both states, but also in a num-
ber of international legal acts that have been ratifi ed 
by their parliaments. The analysis of the relevant 
norms of law carried out in the article revealed the 
imperfection of the defi nitions of concepts and terms, 
the ways and methods of their implementation. It has 

been established that the Criminal Code of Ukraine, 
the Criminal Code of Georgia and methodological 
recommendations regarding the participation of a 
specialist doctor in carrying out procedural mea-
sures to collect evidence for a crime, namely: con-
ducting a criminal abortion, have common features, 
formulations and requirements. It was revealed that 
the requirements of international legal norms and a 
certain specifi city of the forensic and investigative 
examination dictate the need to amend the criminal 
law and medical legislation of Ukraine and Georgia. 
Thus, in legal and medical regulations, it is neces-
sary to clearly state the mandatory participation of a 
specialist doctor in the collection of evidence. These 
medico-legal norms in their content should have a 
clearer defi nition of the basic concepts and terms 
of involvement and mandatory participation of a 
doctor in the conduct of judicial and investigative 
actions. Thus, these medical and legal norms and 
concepts will act as a guarantor of the realization 
of the right to human (patient) health, meet the ba-
sic international principles and requirements in the 
fi eld of healthcare and law.

Keywords: abortion, doctor, health, woman, 
patient, sterilization, Criminal Code of Georgia, 
Criminal Code of Ukraine, expertise.
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ÒÈÏÎÂ² ÑË²Ä×² ÑÈÒÓÀÖ²¯ ÏÎ×ÀÒÊÎÂÎÃÎ ÅÒÀÏÓ 
ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß ÒÎÐÃ²ÂË² ËÞÄÜÌÈ

У статті на основі аналізу наукової літе-
ратури розглянуті поняття слідчої ситуації, 
типові слідчі ситуації початкового етапу роз-
слідування торгівлі людьми. Розглянуті чин-
ники, що впливають на формування уявлення 
про слідчу ситуацію. Визначено чотири типо-
ві слідчі ситуації початкового етапу розсліду-
вання, що відрізняються між собою ступенем 
повноти інформаційної бази щодо події зло-
чину та його учасників, взаємодії слідчого з 
оперативними працівниками та вчиненням 
торгівлі людьми організованими злочинними 
угрупованнями. Відзначено вплив на слідчу 
ситуацію особистого чинника (об’єктивність 
слідчого, його професійний досвід); фактору 
матеріального забезпечення розслідування; 
процесуальних обмежень (необхідність прове-
дення слідчих дій, для яких потрібне рішення 
суду). 
Ключові слова: слідча ситуація, типова 

слідча ситуація, початковий етап розсліду-
вання, торгівля людьми, організована злочин-
на група.
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щодо положення категорії у структурі кри-
міналістики. Одні автори відносять слідчу 
ситуацію до категорій методики розсліду-
вання злочинів [1, с. 16], інші – до складо-
вих криміналістичної тактики [2]. Справді, 
змінюючись під час розслідування, слідча 
ситуація дуже впливає на вибір тактичних 
прийомів і рішень, організацію і плануван-
ня розслідування. Принципи її формуван-
ня пов’язані як з окремими категоріями 
злочинів, так і з окремими слідчими дія-
ми. Вони мають загальне значення як для 
криміналістичної методики, так і для кри-
міналістичної тактики. Ми підтримуємо 
тих авторів, які відносять слідчу ситуацію 
до категорій організації розслідування [3, 
с. 48-49].

Аналіз останніх досліджень
Питання трактування поняття слід-

чої ситуації, впливу на процес формуван-
ня слідчих ситуацій першопочаткового 
етапу розслідування злочинів (зокрема, 
торгівлі людьми) діяльності організова-
них злочинних груп обстежувалися у пра-
цях багатьох вчених, зокрема: Р. С. Бєл-
кіна, Т. В. Авер’янової, М. П. Яблокова, 
Л. Я. Драпкіна, Д. П. Поташнік, М. Г. Шу-
рухнова, І. П. Можаєвої, В. В. Степанова, 
М. М. Хлинцова, Т. С. Волчецької та інших 
авторів.

Мета статті полягає в аналізі особли-
востей типових слідчих ситуацій початко-
вого етапу розслідування торгівлі людьми.

Постановка проблеми
Розслідування злочинів відбувається за 

умов постійної зміни інформаційної бази. 
Обсяг доступної інформації, її характер 
перебувають у безпосередньому зв’язку з 
діяльністю слідчого, злочинця (його спіль-
ників) та потерпілого. Цей стан інформа-
ційних потоків названий у криміналістиці 
«слідчою ситуацією». Однак до цього часу 
це поняття як наукова категорія викли-
кає безліч суперечок. Немає єдиної думки 
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Виклад основних положень
У науці існують дуже різноманітні трак-

тування поняття, що розглядається. М. М. 
Хлинцов стверджував, що слідча ситуація є 
сформоване у свідомості слідчого у якийсь 
момент розслідування події уявлення про 
сутність цієї події та характер взаємозв’язків 
між причетними до неї об’єктами та обста-
винами на підставі оцінки отриманої ним 
певної сукупності криміналістичної інфор-
мації [4].
Однак погодитися з таким підхо-

дом важко, тому що слідча ситуація – це 
об’єктивна категорія, хоча і склалася під 
впливом суб’єктивних факторів. Т. С. Вол-
чецька визначає слідчу ситуацію як ступінь 
обізнаності слідчого про злочин, а також як 
стан процесу розслідування, що склався в 
будь-який конкретний момент часу, аналіз 
і оцінка якого дозволять слідчому прийня-
ти найбільш доцільні рішення у справі [5]. 
Це визначення має загальний характері і 
навряд чи може бути застосовне до ситу-
ацій, що складаються під час проведення 
окремих слідчих дій. Для цілей нашого 
дослідження воно найбільш прийнятне, 
оскільки відображає мінливість інформа-
ційної бази розслідування та необхідність 
коригувати напрямок діяльності слідчого 
відповідно до цих змін.
На початковому етапі розслідування 

можуть бути виділені три етапи формуван-
ня слідчої ситуації:

1) одержання інформації про подію зло-
чину;

2) формування інформаційного масиву 
(початкова перевірка отриманої інформа-
ції, оперативно-розшукові заходи, прове-
дення невідкладних слідчих дій);

3) вивчення та оцінка отриманої інфор-
мації.
На формування уявлення про слідчу 

ситуацію впливають повнота отриманої та 
зібраної інформації про злочин, злочин-
ця, потерпілого, а також обставини, не 
пов’язані безпосередньо з інформаційним 
масивом. У тому числі – особистий чинник 
(об’єктивність слідчого, його професійний 
досвід); фактор матеріального забезпечен-
ня розслідування; процесуальні обмеження 

(необхідність проведення слідчих дій, для 
яких потрібне рішення суду).
У міру накопичення інформації про зло-

чин та осіб, які його вчинили, зміни обста-
вин розслідування змінюється і слідча ситу-
ація. На неї впливають не лише дії слідчого 
та працівників поліції, а й дії злочинця з 
приховування інформації про злочин та дії 
чи бездіяльність потерпілого і свідків.
Для кожного злочину слідчі ситуації 

складаються з різних складових і в різних 
умовах. З метою створення методики роз-
слідування необхідний розгляд найбільш 
загальної сукупності умов та обстановки, 
у яких відбувається процес доказування, 
тобто типових слідчих ситуацій. Однак не 
можна не погодитися з тим, що складна, ба-
гатокомпонентна структура слідчої ситуації 
не дозволяє вивести точну та повну типіза-
цію. Типізувати слідчі ситуації можна лише 
по одному зі складових компонентів [6, с. 
501-510], що належить початковому етапу 
розслідування. Зазвичай, таким компо-
нентом вибирається інформаційна ознака 
(наявність інформації про подію злочину і 
осіб, які його вчинили) [7, с. 487].
За цим компонентом виділяють три ти-

пові ситуації:
1) є повні дані про злочин і про особу, 

яка його вчинила;
2) є дані про подію злочину та деякі дані 

про злочинця;
3) дані про злочин неповні, інформація 

про злочинця відсутня.
На процес формування слідчих ситуа-

цій початкового етапу розслідування впли-
вають різні чинники, зокрема та обставина, 
що торгівля людьми, зазвичай, є діяльністю 
організованих злочинних груп. Як слушно 
зазначає М. П. Яблоков, криміналістичним 
ситуаціям розслідування організованої зло-
чинної діяльності властива низка характер-
них особливостей, не властивих ситуаціям, 
що виникають під час розслідуванні зло-
чинів, вчинених не організованою групою 
злочинців або одним злочинцем [8, с. 138]. 
Корумповані посадові особи, у тому числі 
серед співробітників правоохоронних ор-
ганів, дозволяють злочинним співтовари-
ствам в окремих випадках демонструвати 
глибоку поінформованість про хід розслі-
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дування. Така поінформованість дозволяє 
чинити ефективну протидію розслідуван-
ню.
В основу слідчих ситуацій у справах про 

діяльність організованих злочинних груп 
часто покладені оперативно-розшукові 
дані, використання яких у кримінальному 
провадженні як доказів проблематичне, а 
іноді неможливе.
На початковому етапі розслідування 

багато залежить від того, хто був затрима-
ний (рядові виконавці або керівний склад) 
і як швидко виявлено ознаки організованої 
злочинної діяльності.
У літературі виділяють дві типові слідчі 

ситуації для злочинів, пов’язаних із діяль-
ністю організованих злочинних угруповань:

1) встановлено факти вчинення злочи-
нів, відомі потерпілі, частково відомі об-
ставини вчинення злочину, невідомі особи, 
які його вчинили, незрозуміло, чи вчинені 
ці злочини організованою групою осіб (си-
туація характерна для випадків, коли із за-
явою про злочин до органів поліції зверта-
ються потерпілі);

2) відомі особи, які вчинили злочини, 
встановлено, що злочин належить до вчи-
нених організованими злочинними група-
ми, не повністю відомі факти злочинної ді-
яльності, невідомі потерпілі (такі злочини 
виявляються, головним чином, оператив-
ним шляхом).
Торгівля людьми не є винятковою сфе-

рою діяльності організованих злочинних 
угруповань. Відомі випадки вчинення зло-
чину однією особою та групою осіб за по-
передньою змовою.
Таким чином, перелік типових слідчих 

ситуацій під час розслідування торгівлі 
людьми повинен відображати всі можливі 
інформаційні масиви початкового етапу.
Перша типова слідча ситуація під час 

розслідування торгівлі людьми полягає в 
наявності повних даних про злочин та про 
особу, яка його вчинила. Вона виникає, 
якщо до правоохоронних органів звернув-
ся потерпілий чи співучасник (співвико-
навець) злочину, пов’язаного з торгівлею 
людьми. Головним завданням тут є якнай-
швидше затримання підозрюваного, при-
пинення його діяльності.

Першопочатковою дією в умовах цієї 
слідчої ситуації має бути проведений до-
пит заявника (потерпілого, підозрюваного, 
свідка). На основі отриманої від нього ін-
формації будуються та уточнюються версії, 
виходячи з яких організується розсліду-
вання: вживаються заходи до затримання 
підозрюваного та його співучасників. В 
окремих випадках проводиться освідуван-
ня потерпілого (ст. 241 КПК) [9]. Після за-
тримання підозрюваного проводиться його 
допит, особистий обшук та освідування (за 
необхідності), обшук за місцем його прожи-
вання або за місцем здійснення злочинної 
діяльності та інші слідчі дії.
Однак ситуації, коли слідчий має від-

носно повну інформацію про вчинений 
злочин, пов’язаний з торгівлею людьми, 
практично зустрічаються вкрай рідко.
Друга слідча ситуація: встановлені фак-

ти вчинення злочинів, відомі потерпілі, 
частково відомі обставини вчинення злочи-
ну, але не відомі особи, які його вчинили, 
або інформація про них дуже обмежена, не-
зрозуміло, чи вчинений цей злочин органі-
зованою групою осіб. Слідча ситуація, що 
розглядається, виникає також під час звер-
нення потерпілого. Основним завданням 
розслідування у цьому випадку є встанов-
лення особи підозрюваного та збору яко-
мога більшого обсягу достовірної інформа-
ції про підозрювану особу. З цією метою 
проводяться допити потерпілих, свідків, 
призначаються експертизи, даються дору-
чення про проведення оперативних дій з 
розшуку підозрюваного, отримання додат-
кової інформації про нього та його затри-
мання.
Одним із напрямів пошуку є встанов-

лення ознак, що вказують на діяльність ор-
ганізованої злочинної групи та характер її 
діяльності. Такі дані можна отримати шля-
хом проведення оперативних заходів, ана-
лізу зібраної інформації. Злочин може бути 
вчинений одним із раніше відомих злочин-
них угруповань, діяльність яких ще не по-
трапляла в поле зору правоохоронних ор-
ганів.
Третя слідча ситуація виникає, зазви-

чай, у кримінальних провадженнях, від-
критих за оперативними даними. У цьому 
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випадку відомі особи, які вчинили злочини, 
встановлено, що злочин належить до вчи-
нених організованими злочинними група-
ми, невідомі всі факти злочинної діяльності 
та потерпілі.
Діяльність слідчого повинна бути спря-

мована на процесуальне закріплення да-
них, отриманих оперативним шляхом, як-
найшвидше виявлення та затримання всіх 
членів злочинного угрупування, припи-
нення його (угруповання) діяльності. Якщо 
особу потерпілого не встановлено, його 
розшук є завданням початкового етапу роз-
слідування. Одночасно повинні бути вжиті 
заходи для уточнення обставин вчинення 
злочину. Серед слідчих дій можна виділи-
ти допит підозрюваних, обшуки в місцях їх 
проживання і місцях вчинення протиправ-
них діянь.
У третій ситуації необхідно використо-

вувати різні, зокрема, оперативні обліки 
виявлення схожих злочинів, про які пові-
домлялося раніше. У низці випадків мож-
ливе об’єднання справ в одне проваджен-
ня. Необхідно враховувати і той факт, що 
жертва злочину могла звернутися до іншо-
го територіального правоохоронного орга-
ну (наприклад, за місцем свого проживан-
ня) і за фактом її звернення було відкрите 
кримінальне провадження. У зв’язку з цим 
необхідно надіслати запит у відповідні пра-
воохоронні органи. Не можна також ви-
ключати ймовірність того, що на момент 
виявлення злочину потерпілий мертвий 
або залучений до діяльності злочинного 
угруповання (спосіб вербування – «друга 
хвиля»).
Четверта ситуація відрізняється най-

більшою невизначеністю: дані про злочин 
неповні, інформація про злочинця відсут-
ня. Можливий варіант, що відсутня інфор-
мація про місце знаходження потерпілого. 
Під час розслідування основне зусилля має 
бути спрямоване на використання опера-
тивних та розшукових можливостей. Про-
водяться допити потерпілого (якщо це 
можливо), свідків, призначаються всі мож-
ливі експертизи. У цьому випадку необхід-
но враховувати, що розшук злочинця може 
тривати не один місяць. За час розшуку ба-
гато доказів може бути безповоротно втра-

чено: свідки можуть переїхати, не залишив-
ши даних про себе, тощо. Внаслідок цього 
необхідно якнайретельніше підготувати та 
провести всі слідчі дії, які можна здійснити 
без участі підозрюваного.
Під час розслідування торгівлі людьми 

слідчий часом може зіштовхнутися із ситуа-
цією повної відсутності інформації не лише 
про злочинця, але й про місце перебуван-
ня потерпілого. Не маючи в активі нічого, 
крім мотивованого припущення про те, 
що стосовно окремої людини вчинені дії, 
пов’язані з торгівлею людьми, слідчий має 
звернути особливу увагу на визначення на-
прямку подальшого розшуку. У такій ситу-
ації першочерговими стають заходи щодо 
розшуку потерпілого, необхідно вжити дії, 
що визначають напрямок подальшого роз-
шуку. Такі ситуації виникають тоді, коли із 
заявою до правоохоронних органів зверта-
ється родич потерпілого чи інша особа, за-
цікавлена в його розшуку, а матеріали по-
передньої перевірки дозволяють припуска-
ти, що стосовно особи вчинені дії, пов’язані 
з торгівлею людьми.

Висновки
Отримані результати свідчать про різ-

номанітність слідчих ситуацій початково-
го етапу розслідування торгівлі людьми, 
серед яких необхідно відзначити чотири 
типових, що відрізняються між собою сту-
пенем повноти інформаційної бази щодо 
події злочину та його учасників, взаємодії 
слідчого з оперативними працівниками та 
вчиненням торгівлі людьми організовани-
ми злочинними угрупованнями. Під час 
розслідування торгівлі людьми перелік ти-
пових слідчих ситуацій повинен відобража-
ти всі можливі інформаційні масиви почат-
кового етапу.
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OF THE INITIAL STAGE OF THE 

INVESTIGATION OF HUMAN 
TRAFFICKING

The article, based on the analysis of the sci-
entifi c literature, considers the concepts of the 
investigative situation, typical investigative sit-
uations of the initial stage of the investigation 
of human traffi cking. The factors infl uencing 
the formation of the idea of the investigative 
situation are considered. Four typical investi-
gative situations of the initial stage of the in-
vestigation have been identifi ed, which differ 
in the degree of completeness of the informa-
tion base on the crime and its participants, 
the investigator’s interaction with operatives 
and human traffi cking by organized criminal 
groups. The infl uence of the personal factor 
on the investigative situation (objectivity of the 
investigator, his professional experience) is 
noted; the factor of material support of the in-
vestigation; procedural restrictions (the need 
for investigative actions that require a court 
decision).
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Статья посвящена выявлению и пояс-
нению отдельных видов криминогенных воз-
действий СМИ на сознание индивидуально 
определенного лица или группы людей на осно-
вании аккумулирования имеющихся в крими-
нологической литературе представлений на 
этот счет. Отмечено, что негативное ин-
формационно психологическое влияние СМИ 
на локальные и массовые аудитории может 
быть распределено по разным критериям, в 
частности: 1) по форме собственности СМИ; 
2) по правовому статусу СМИ; 3) в зависимос-
ти от формы представления информации; 
4) по сфере распространения информации;-
5) по объекту воздействия; 6) в зависимости 
от уровня влияния СМИ на психологическое 
сознание индивида и группы людей; 7) по ста-
дии воздействия; 8) по длительности воздей-
ствия; 9) по типу влияния на преступность; 
10) по обусловленности криминогенности 
массово-информационного процесса; 11) по 
правовым последствиям криминогенного воз-
действия СМИ.
Ключевые слова: виды, формы, крими-

ногенное воздействие, СМИ, эмоционально-
аффективное воздействие СМИ.
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ції стосовно об’єкта впливу, що призводить 
до викривлення свідомості індивідуально 
визначеної особи або групи людей щодо 
сприйняття навколишньої об’єктивної 
дійсності, та формує у них рішучість вчи-
нення різних видів девіантних практик як 
обґрунтованого та справедливо обраного 
вибору варіанту поведінки, результатом 
якого є настання різноманітних за своїм 
змістом та ступенем суворості правових 
наслідків. Такий негативний інформацій-
но-психологічний вплив має чималу низку 
різноманітних видів, дослідження яких з 
огляду на різні критерії поділу залишаєть-
ся певною мірою вільною зоною наукового 
пошуку сучасних кримінологів. У зв’язку з 
цим, аналіз саме цього питання у запропо-
нованій науковій публікації поза всяким 
сумнівом є цікавим не лише з теоретичної, 
але і з практичної точки зору. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Проблеми криміногенного впливу ЗМІ 
на свідомість локальних та масових ауди-
торій під різним кутом зору висвітлюва-
лись у численних кримінально-правових 
та кримінологічних працях О. М. Бан-
дурки, В. В. Боровикової, В. В. Боровико-
вої, П. С. Булатецького, Є. О. Гладкової, 
С. М. Гусарова, В. І. Галагана, Ю. І. Голо-
лобової, М. О. Д’ячкової, О. М. Литвино-
ва, М. О. Мокряк, Ю. В. Орлова, О. Г. Ра-
дзієвської, А. І. Русиняка, Т. Черненка 
та багатьох інших учених. Визнаючи їх 

Постановка проблеми
Криміногенний вплив засобів масової 

інформації (далі - ЗМІ) являє собою не-
гативний інформаційно-психологічний 
вплив на свідомість індивіда або групи лю-
дей, що полягає у взаємодії ЗМІ з локаль-
ною або масовою аудиторією, тобто у по-
ширенні масмедіа деструктивної інформа-
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ґрунтовний характер та значущість для 
кримінально-правової та кримінологічної 
доктрини й практики, слід разом із тим за-
значити, що в контексті дослідження кри-
мінологічного аспекту ЗМІ до кінця не ви-
рішеним залишається питання видів кри-
міногенних впливів на свідомість та пове-
дінку індивіда або групи людей. Окремі ж 
підходи до його розв’язання фактично є 
закликом для продовження наукової дис-
кусії. 

Формулювання цілей
Мета статті полягає у виявленні та по-

ясненні окремих видів криміногенних 
впливів ЗМІ на свідомість індивідуально 
визначеної особи або групи людей. 

Виклад основного матеріалу
Учені здавна намагалися розкрити 

сутність явищ, що вивчаються з допомо-
гою різних інструментів пізнання, одним 
із яких виступає класифікація. Займаючи 
дуже важливе місце у пізнавальному про-
цесі, вона дозволяє глибше осмислити 
сутність явища, що вивчається шляхом 
поділу його на види, основою якого ви-
ступають різні критерії. Як один із засобів 
(інструментів) розвитку наукового знання, 
класифікація активно використовується 
філософськими, соціальними, юридични-
ми та іншими науками [8, с. 52].
У зв’язку з цим, доречно зазначити, що 

у кримінологічній літературі не існує будь-
якої більш-менш універсальної репрезен-
тації диференціації криміногенного впли-
ву ЗМІ на індивідуально визначену особу 
чи групу людей. Але перед тим як розпо-
чати аналіз наявних наукових позицій з 
приводу окресленого питання доречно 
зазначити, що види криміногенних впли-
вів ЗМІ слід відрізняти від форм таких 
впливів ЗМІ. Річ у тім, що в академічних 
тлумачних словниках української мови під 
терміном «форма» розуміється спосіб існу-
вання змісту, його внутрішня структура, 
організація та зовнішній вираз. Натомість 
під терміном «вид» – одиничні різновиди, 
що розкривають багатоманітність змісту 
форми [1]. З огляду на такий критерій, 
як «свідоме або несвідоме зловживання 

свободою слова», форми криміногенного 
впливу вітчизняних ЗМІ, скажімо, мож-
на представити такими трьома умовними 
їх блоками: 1) способами вираження кри-
міногенного впливу ЗМІ, що заборонені 
кримінальним законом та карані чи забез-
печені іншими кримінально-правовими 
санкціями некарального характеру; 2) спо-
собами вираження криміногенного впли-
ву ЗМІ, що заборонені законом, але не ка-
рані чи не забезпечені іншими криміналь-
но-правовими санкціями; 3) способами 
вираження такого впливу, що порушують 
професійні та етичні норми [9, с. 239–250]. 
Їх детальний аналіз виходить за межі цієї 
публікації й обов’язково стане предметом 
наших подальших наукових розвідок.
Якщо ж вести мову власне про види 

криміногенного впливу ЗМІ, які розкри-
вають багатоманітність змісту зазначених 
форм, то хотілося б далі зазначити таке. 
Так, М. О. Д’ячкова, виходячи зі змісту по-
няття «засіб масової інформації», фактично 
до різновидів криміногенних впливів ЗМІ 
відносить: а) криміногенний вплив друко-
ваних ЗМІ; б) криміногенний вплив теле-
бачення; в) криміногенний вплив радіо; 
г) криміногенний вплив, здійснюваний 
через Інтернет-ЗМІ, до яких належать, 
зокрема, Інтернет-версії друкованих чи 
електронних ЗМІ, сайти інформаційних 
агентств, власне Інтернет-видання. На 
думку дослідниці, інформацію криміно-
генного характеру через наведені ЗМІ 
отримує більша кількість споживачів. При 
цьому, від моменту кримінологічно значу-
щої події до її оприлюднення, а, як наслі-
док, і соціальної реакції на неї проходить 
дуже мало часу (від деяких хвилин до дея-
ких годин), а завдяки так званим стрімам 
можливі і трансляції наживо, отже, наявні 
прискорені механізми детермінації зло-
чинності через ЗМІ [6, с. 19, 21].
Схожим чином, розуміються різнови-

ди криміногенних впливів ЗМІ й окреми-
ми зарубіжними дослідниками. Зокрема, 
В. В. Боровикова систему криміногенних 
впливів ЗМІ вбачає у: 1) криміногенному 
впливі преси – газет, журналів, тижневи-
ків (газетного та журнального типів), дай-
джестів; 2) криміногенному впливі аудіо-
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авізуальних ЗМІ – телебачення (кабельне 
та ефірне), радіо, документалістики, кіно, 
відеомовлення; 3) криміногенному впливі 
інформаційних служб – телеграфних аген-
цій, рекламних бюро, прес-служб, агенцій 
паблік-рілейшнз, професійних та журна-
лістських клубів або асоціацій [2, с. 18].
На думку П. С. Булатецького, криміно-

генний вплив ЗМІ (медіанасильства) до-
цільно розділяти на види за наступними 
критеріями: 

- за видом ЗМІ: друковане (текстове), 
аудіальне, телевізійне, кібернаційне;

- за жанром журналістики: інформа-
ційне, аналітичне, художньо-публіцистич-
не, шоунальне; 

- за специфікою медійного контенту: 
анімаційне, документальне, художнє; 

- за характером впливу: криміногенне, 
віктимогенне; 

- за об’єктом впливу: спрямоване на 
злочинця, потенційного злочинця, жертву 
або потенційну жертву; 

- за етапом впливу: докримінальне, 
кримінальне та посткримінальне; 

- залежно від рівня впливу на психоло-
гічну свідомість індивіда: поведінкове; емо-
ційно-афективне, когнітивне;

- за тривалістю впливу: кумулятивне 
(накопичувальне), імпульсне (миттєве); 

- за типом впливу на злочинність: на 
злочинність у цілому, окремі її види, кон-
кретний злочин [3, с. 85].
Коментуючи останню вказану доктри-

нальну позицію, хотілося б звернути увагу 
на те, що наведена класифікація медіана-
сильства є доволі деталізованою й, у ціло-
му, може бути оцінена лише з позитивного 
боку. Медіанасильство як негативне яви-
ще є детермінантою не лише насильниць-
кої злочинності, на чому наголошує сам 
дослідник, але й може бути безпосереднім 
чинником також й інших видів злочиннос-
ті, зокрема корисної, корисливо-насиль-
ницької, злочинності у сфері господар-
ської діяльності, громадського порядку та 
моральності, правосуддя і т. ін. 
Доречно звернути увагу й на те, що 

класифікація криміногенного впливу ЗМІ 
на свідомість локальних та масових груп 
може бути здійснена й за зовсім іншими 

критеріями. Зокрема, обумовленість кри-
міногенності масово-інформаційного про-
цесу дозволяє виокремити можливість 
як неумисного, так і, навпаки, умисного 
криміногенного впливу ЗМІ на окремих 
індивідів та суспільство в цілому. На дум-
ку Ю. Данильчено та М. Пахніна, частіше 
можна спостерігати саме перший варіант 
обумовлення, коли комунікатор не лише 
не ставить прямо мету акту масової кому-
нікації як здобуття якоїсь незаконної ви-
годи, але щиро діє з бажанням задоволь-
нити, наприклад, право громадян на ту 
або іншу інформацію про соціальні події, 
що відбулись у регіоні або за його межами. 
Хотів би того чи ні комунікатор, але будь-
яка подія, ретрансльована через масово-
комунікативні засоби, набуває суспільно-
го значення, і це значення може мати як 
ціннісний, так і криміногенний, віктимо-
логічний характер для певної верстви на-
селення, окремих індивідів або самого ко-
мунікатора [7, с. 36].
В основу класифікації криміногенного 

впливу ЗМІ можуть бути покладені й пев-
ні інші критерії, зокрема форма власнос-
ті, правовий статус ЗМІ, форми подання 
ЗМІ певної інформації, сфера її розповсю-
дження, правові наслідки криміногенного 
впливу ЗМІ та деякі ін. Отже, на підставі 
акумулювання в певній мірі вищенаведе-
них доктринальних позицій візьмемо на 
себе сміливість запропонувати наступну 
класифікацію криміногенного впливу ЗМІ 
на свідомість локальних та масових ауди-
торій: 
за формою власності ЗМІ: а) кримі-

ногенний вплив державних ЗМІ; в) кримі-
ногенний вплив приватних ЗМІ; в) кримі-
ногенний вплив комунальних ЗМІ;
за правовим статусом ЗМІ: а) кримі-

ногенний вплив офіційних ЗМІ; б) неофі-
ційних ЗМІ;
залежно від виду ЗМІ та форми по-

дання інформації: а) криміногенний вплив 
друкованих ЗМІ; б) криміногенний вплив 
електронних ЗМІ; в) криміногенний 
вплив мультимедійних ЗМІ;
за сферою розповсюдження інформації: 

а) криміногенний вплив транснаціональ-
них ЗМІ; б) криміногенний вплив націо-
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нальних ЗМІ; в) криміногенний вплив ре-
гіональних ЗМІ; г) криміногенний вплив 
місцевих ЗМІ;
за об’єктом впливу: а) криміноген-

ний вплив, спрямований на особу, яка 
вчинила кримінальне правопорушення; 
б) криміногенний вплив на особу, яка по-
тенційно може вчинити кримінальне пра-
вопорушення; в) криміногенний вплив на 
жертву кримінального правопорушення;
залежно від рівня впливу ЗМІ на пси-

хологічну свідомість індивіда та групи людей 
криміногенний вплив ЗМІ може бути пред-
ставлений у вигляді: 1) поведінкового;-
2) емоційно-афективного; 3) когнітивного 
впливу;
за стадією впливу: а) докриміналь-

ний; б) кримінальний; в) посткриміналь-
ний; 
за тривалістю впливу: а) кумулятив-

ний (накопичувальний) криміногенний 
вплив ЗМІ; б) їмпульсний (миттєвий) кри-
міногенний вплив ЗМІ; 
за типом впливу на злочинність:-

а) криміногенний вплив ЗМІ на злочин-
ність у цілому; б) окремі її види; в) кон-
кретне кримінальне правопорушення;
за обумовленістю криміногенності ма-

сово-інформаційного процесу: а) створення 
та поширення деструктивної інформації 
умисно або через необережність; 
за правовими наслідками криміноген-

ного впливу ЗМІ: а) криміногенний вплив 
ЗМІ, що призводить до наслідків кримі-
нально-правового характеру; б) кримі-
ногенний вплив ЗМІ, що призводить до 
наслідків адміністративно-правового, ци-
вільно-правового або іншого характеру. 
Коментуючи окремі з наведених видів 

криміногенних впливів ЗМІ, зокрема кри-
міногенний вплив ЗМІ у вигляді текстової 
інформації у різних формах її подання, до-
речно зазначити, що, за справедливим за-
уваженням Ю. І. Гололобової, друковані 
видання не володіють таким різноманіт-
ним спектром впливу, як телебачення, але 
й вони розробили методи впливу на увагу 
читача. Якщо, скажімо, це журнал, то для 
початку визначається аудиторія впливу, 
тема спілкування, у зв’язку з цим залуча-
ються фахівці, формуються стиль і обкла-

динка, манера подачі інформації. Якщо це 
газета, то в процесі формування матеріалу 
чергуються форма і розмір шрифту, вико-
ристовуються шокуючі заголовки або ак-
центується увага на заголовки,  залежно 
від кола споживача, використовуються 
мовні звороти та розстановка статей. Якщо 
йдеться про криміногенний вплив ЗМІ у 
вигляді візуалізації, то увага глядача зо-
середжується на кольорах і обстановці в 
телестудії, одязі та макіяжі телеведучих, 
індивідуально визначену особу або гру-
пу людей направляють у потрібне русло 
за допомогою тональності голосу, манери 
ведення передачі, інтервалів, постановки 
питання, жестикуляції, музичного оформ-
лення та часу подачі телемовлення [4, с. 
52].
Г. М. Горшенков, посилаючись на ін-

ших науковців, з цього приводу додатково 
зазначає, що багато серіалів, які транслю-
ються через телебачення викликають у ло-
кальних та масових аудиторій стійкі зру-
шення свідомості та психіки. Так, одні се-
ріали – сентиментальні («мильні опери»), 
гасять раціональну сферу та гіперактивізу-
ють сферу емоційно-чуттєву; інші – гене-
ралізують імідж злочинного життя; треті 
– спрямовані на спонукання бажання пом-
сти, жорстокого покарання злочинця; чет-
верті – плетуть своєрідну павутину душі, 
змушуючи переживати чуже багатство як 
своє; п’яті – доводять нікчемність певного 
народу, пробуджуючи у глядачах шовінізм 
та фашизм; шості – смакують сюжети магії 
та сатанізму; сьомі – спрямовані до садиз-
му; восьмі – до мазохізму, а дев’яті – слав-
лять лихослів’я, романтизують хамство, 
хуліганську простоту та нахабство манер 
[5, с. 212].

Висновки
У результаті проведеного дослідження 

доходимо висновку, що криміногенний 
вплив ЗМІ на свідомість локальних та ма-
сових аудиторій може бути розподілений 
на види за різними критеріями, зокрема: 
1) за формою власності ЗМІ; 2) за право-
вим статусом ЗМІ; 3) залежно від форми 
подання інформації; 4) за сферою роз-
повсюдження інформації; 5) за об’єктом 
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впливу; 6) залежно від рівня впливу ЗМІ 
на психологічну свідомість індивіда та 
групи людей; 7) за стадією впливу; 8) за 
тривалістю впливу; 9) за типом впливу на 
злочинність; 10) за обумовленістю кримі-
ногенності масово-інформаційного проце-
су; 11) за правовим и наслідками криміно-
генного впливу ЗМІ. 
Види криміногенних впливів ЗМІ слід 

відрі зняти від форм таких впливів ЗМІ, до 
яких зокрема належать: 1) способи вира-
ження криміногенного впливу ЗМІ, що за-
боронені кримінальним законом та карані 
чи забезпечені іншими кримінально-пра-
вовими санк ціями некарального характе-
ру; 2) способи вираження криміногенного 
впливу ЗМІ, що заборонені законом, але 
не карані чи не забезпечені іншими кримі-
нально-правовими санкціями; 3) спосо би 
вираження такого впливу, що порушують 
професійні та етичні норми.
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AS FOR THE QUESTION ABOUT 
THE TYPES OF CRIMINOGENIC 
INFLUENCES OF MASS MEDIA

The article is devoted to the identifi cation 
and explanation of certain types of crimino-
genic effects of mass media on the conscious-
ness of an individual or a group of people 
based on the accumulation of ideas on this 
subject available in the criminological litera-
ture.

It notes that the negative informational 
and psychological impact of mass media on 
local and mass audiences can be divided into 
various criteria, in particular: 1) mass media 
ownership; 2) the legal status of mass media; 
3) the presentation of information; 4) the dis-
semination of information; 5) the object of in-
fl uence; 6) the level of media infl uence on the 
psychological consciousness of an individual 
and a group of people; 7) the stage of infl u-
ence; 8)the duration of infl uence; 9) the type 
of impact on crime; 10) the criminogenic na-
ture of the mass- and- information process; 
11) the legal consequences of the crimino-
genic infl uence of mass media.

This proves that the types of crimino-
genic infl uence of the mass media should be 
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distinguished from the forms of such infl u-
ence of the mass media, in particular: 1) ways 
of expressing the criminogenic infl uence of 
the mass media, which are prohibited by the 
criminal law and punished or provided by 
other criminal law sanctions of a non-puni-
tive nature; 2) ways of expressing the crimi-
nogenic infl uence of mass media which are 
prohibited by the law, but are not punished 
or provided by other criminal law sanctions; 
3) ways of expressing such infl uence that vio-
late professional and ethical norms.

Key words: types, forms, criminogenic infl u-
ence, mass media, emotional and affective infl u-
ence of mass media.

АНОТАЦІЯ 
Стаття присвячена виявленню та пояс-

ненню окремих видів криміногенних впливів 
ЗМІ на свідомість індивідуально визначеної 
особи або групи людей на підставі акумулюван-
ня наявних у кримінологічній літературі уяв-
лень з цього приводу. Зазначено, що негатив-
ний інформаційно-психологічний вплив ЗМІ 
на локальні та масові аудиторії може бути 
розподілений за різними критеріями, зокрема: 
1) за формою власності ЗМІ; 2) за правовим 
статусом ЗМІ; 3) залежно від форми подан-
ня інформації; 4) за сферою розповсюдження 
інформації; 5) за об’єктом впливу; 6) залежно 
від рівня впливу ЗМІ на психологічну свідо-
мість індивіда та групи людей; 7) за стадією 
впливу; 8) за тривалістю впливу; 9) за типом 
впливу на злочинність; 10) за обумовленістю 
криміногенності масово-інформаційного про-
цесу; 11) за правовими наслідками криміно-
генного впливу ЗМІ.
Ключові слова: види, форми, криміноген-

ний вплив, ЗМІ, емоційно-афективний вплив 
ЗМІ.
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ÄÎ ÏÈÒÀÍÍß ÏÐÎ ÏÐÀÂÎÂÓ ÏËÎÙÈÍÓ 
ÒÀ ÏÐÀÊÒÈÊÓ «ÎÁÌ²ÍÓ ÏÎËÎÍÅÍÈÌÈ»: 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ-ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÈÉ ÀÑÏÅÊÒ

Статтю присвячено питанням правового 
забезпечення окремих процедур у кримінально-
му провадженні у випадках здійснення «обмі-
ну полоненими». Визначається, що одним із 
проблемних питань є правова не визначеність 
статусу осіб, які проходять процедуру «обміну 
полоненими». Не всі особи, які знаходяться в 
полоні на тимчасово окупованих територіях, 
є військовополоненими. За нормами міжна-
родного гуманітарного права та відповідно до 
практики ЄСПЛ статус цивільних осіб, які 
тримаються у заручниках, у зв’язку зі зброй-
ним конфліктом та статус осіб на тимчасо-
во окупованих територіях, які є політичними 
в’язнями або переслідуються з політичних 
мотивів так званими «ДНР», «ЛНР» та кра-
їною-агресором розглядається як статус «ци-
вільних заручників» та «політичних в’язнів». 
Неоднозначним з точку зору кваліфікації 
збройного конфлікту на території України є й 
статус осіб, які входять до незаконно створе-
них військових та збройних формувань псевдо 
республік або співпрацюють з ними. Понят-
тя «полонений» у нормах права відсутнє.
Автором проаналізовані рішення та ді-

яльність органів досудового розслідування, 
прокуратури та суду, у випадках, коли особи, 
які притягаються до кримінальної відпові-
дальності за злочини, пов’язані зі збройним 
конфліктом, видаються для здійснення про-
цедури «обміну полоненими». Визначено, що 
судами, як правило, змінюється запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою на інший 
неізоляційний, після чого такі особи прохо-
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дять процедуру обміну. Як наслідок, вони ого-
лошуються у розшук. Робиться висновок про 
характер прийняття таких рішень як по-
літико-правових. Аналіз зазначених питань 
здійснено у контексті засад кримінального 
провадження та права на справедливий суд.
Визначається, що необхідним є пошук пра-

вових механізмів впорядкування прийняття 
процесуальних рішень щодо осіб, які притяга-
ються до кримінальної відповідальності, але 
видаються за процедурою «обміну полонени-
ми». Наводяться практики, запропоновані 
правниками для врегулювання зазначеного 
питання. Констатується, що зміни до кримі-
нального та кримінального процесуального за-
конодавства для врегулювання цього питання 
повинні бути комплексними, з урахуванням 
норм міжнародного гуманітарного права та 
стандартів ЄСПЛ.
Ключові слова: кримінальне провадження, 

збройний конфлікт, обмін полоненими, полі-
тико-правове рішення, тримання під вартою. 

Одним із проблемних питань здійснен-
ня кримінального провадження в умовах 
збройного конфлікту та тимчасової оку-
пації окремих територій України є право-
ва не визначеність статусу осіб, які про-
ходять процедуру «обміну полоненими». 
Не всі особи, які знаходяться в полоні на 
непідконтрольних територіях, є військо-
вополоненими. За нормами міжнародного 
гуманітарного права та відповідно до прак-
тики ЄСПЛ статус цивільних осіб, які три-
маються у заручниках, у зв’язку зі зброй-
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ним конфліктом та статус осіб на тимчасово 
окупованих територіях, які є політичними 
в’язнями або переслідуються з політичних 
мотивів так званими «ДНР», «ЛНР» та кра-
їною-агресором. Неоднозначним з точку 
зору кваліфікації збройного конфлікту на 
території України є й статус осіб, які вхо-
дять до незаконно створених військових та 
збройних формувань псевдо республік або 
співпрацюють з ними.
Не вступаючи в дискусію щодо статусу 

та співвідношення категорій «військово-
полонений», «цивільний заручник», «по-
літичний в’язень», зауважимо, що поняття 
«полонений» відсутнє як у нормах міжна-
родного права, так і у нормах вітчизняного 
законодавства. 
Станом на 7 квітня 2019 року СБУ по-

відомила про 3233 звільнених з полону 
українців. Умовно історію обмінів можна 
розділити на три періоди: активний пері-
од від початку війни до 2016 року; «Штиль» 
в 2016-2017 роки, який закінчився «вели-
ким» обміном 27 грудня 2017; і період з 
вересня 2019 по теперішній час, з якоїсь 
активізацією обмінів полоненими. Кожен з 
цих періодів має свій політичний підтекст, 
який впливав на комунікацію української і 
російської сторін і, відповідно, на кількість 
обмінюваних осіб [1].
Правозастосовна практика вказує, що 

при вирішенні питання «обміну полоне-
ними», який не має чітко визначеної нор-
мативної процедури (хоча й зрозуміло, що 
більшість інформації має гриф таємності), 
особи, які притягаються в Україні до кри-
мінальної відповідальності, мають можли-
вість уникнути покарання. Більш того, рі-
шення щодо зміни їм запобіжного заходу 
з ізоляційного на неізоляційний на різних 
стадіях кримінального провадження є зде-
більшого політико-правовим рішенням. 
Зазначені питання є малодослідженим у 
науці, відтак потребують опрацювання.
Питання кримінальних процесуальних 

аспектів провадження у випадках засто-
сування процедури «обміну полоненими» 
є недослідженими у доктрині криміналь-
ного процесу. Здебільшого вони висвіт-
люються у дослідженнях правозахисних 
організацій: Медійною ініціативою за пра-

ва людини (МІПЛ), Українською Гельсін-
ською спілкою з прав людини (УГСПЛ) та 
Euromaidan Press (EP). Окремі питання ви-
світлені у роботах О.В. Лазукової, М. Рудь-
ка, А. Удовенка.
Метою статті є опрацювання наукового, 

статистичного матеріалу, практики судів 
щодо вирішення процесуальних питань у 
випадках проведення «обміну полонених» 
та напрацювання рекомендацій щодо за-
безпечення окремих правового процедур, 
пов’язаних із цим процесом. 
Правники зауважують, що «…непра-

вильно говорити, що обмін відбувається 
повністю поза межами права – це не так, 
але юридичні інструменти, які використо-
вуються – запозичені, і не підходять для 
даного процесу. Такими інструментами 
є застосування положень Кримінального 
процесуального кодексу - стандартні міри 
кримінального провадження, такі як змі-
на запобіжних заходів, процеси помилу-
вання. Також ухвалюються судові рішення 
по кожному заручнику, але вони різняться 
юридичною аргументацією, містять багато 
помилок та неточностей» [2].
Як нами уже зазначалося, законодавство 

України не тільки не врегульовує статусу 
полонених, але й не визначає процесуаль-
них, у т.ч. судових процедур, які б вирішу-
вали питання щодо покарання, звільнення 
від кримінальної відповідальності чи по-
карання осіб, які передаються за обміном. 
Один із основоположних принципів право-
суддя, визначений у ст. 6 КЗПЛ – доступ до 
правосуддя, який полягає у здатності особи 
безперешкодно отримати судовий захист 
як доступ до незалежного і безстороннього 
вирішення спорів за встановленою проце-
дурою на засадах верховенства права [3]. 
У рішенні КСУ від 02.11.2004 р. у справі 

№ 1-33/2004 зазначається, що: «Відповід-
но до частини першої статті 8 Конституції 
України в Україні визнається і діє принцип 
верховенства права. Верховенство права 
– це панування права в суспільстві. Верхо-
венство права вимагає від держави його 
втілення у правотворчу та правозастосовну 
діяльність, зокрема у закони, які за своїм 
змістом мають бути проникнуті передусім 
ідеями соціальної справедливості, свободи, 
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рівності тощо. Одним з проявів верховен-
ства права є те, що право не обмежуєть-
ся лише законодавством як однією з його 
форм, а включає й інші соціальні регулято-
ри, зокрема норми моралі, традиції, звичаї 
тощо, які легітимовані суспільством і зу-
мовлені історично досягнутим культурним 
рівнем суспільства. Всі ці елементи права 
об’єднуються якістю, що відповідає ідеоло-
гії справедливості, ідеї права, яка значною 
мірою дістала відображення в Конституції 
України» [4]. У цьому ж рішенні зазначаєть-
ся, що «Справедливість – одна з основних 
засад права, є вирішальною у визначенні 
його як регулятора суспільних відносин, 
одним із загальнолюдських вимірів пра ва. 
Зазвичай справедливість розглядають як 
властивість права, виражену, зокрема, в 
рівному юридичному масштабі поведінки 
й у пропорційності юридичної відповідаль-
ності вчиненому правопорушенню. У сфері 
реалізації права справедливість проявля-
ється, зокрема, у рівності всіх перед зако-
ном, відповідності злочину і покарання, ці-
лях законодавця і засобах, що обираються 
для їх досягнення» [4]. 
Наведемо декілька прикладів із пра-

возастосовної практики. 28 грудня 2019 
року суд у Харкові було засуджено трьох 
чоловіків за здійснення вибуху на мітин-
гу на підтримку Майдану 22 лютого 2015 
року в Харкові, в результаті якого загину-
ли двоє чоловіків, хлопчик і співробітник 
поліції. Суд визнав цих трьох обвинува-
чених винними й засудив їх до довічного 
ув’язнення, а також зобов’язав засуджених 
сплатити жертвам 4,3 млн. грн.. (приблиз-
но 176 тис. дол. США) на відшкодування 
моральної шкоди, спричиненої злочином. 
Проте, суд звільнив їх із-під варти під осо-
бисте зобов’язання залишатися за місцем 
офіційного проживання до набрання ви-
роком чинності, що суперечить усталеній 
практиці [5]. Передавши цих засуджених 
на територію, яка контролюється самопро-
голошеними «республіками», влада дозво-
лила їм уникнути відбування покарання і 
виплати відшкодування жертвам. Хоча од-
ночасне звільнення утримуваних осіб спря-
моване на заохочення миру та примирен-
ня, його слід узгоджувати з зобов’язаннями 

України розслідувати порушення прав лю-
дини, здійснювати кримінальне пересліду-
вання за них і забезпечувати право жертв 
на ефективний засіб правового захисту [6].
Неоднозначними є звільнення та пере-

дача обвинувачених, які очікують суду, що 
порушує право потерпілих на справедливе 
правосуддя та відшкодування завданої зло-
чином шкоди, перегляд судових рішень.
Наприклад, у справі стосовно звільнен-

ня п’яти колишніх співробітників підрозді-
лу «Беркут», яких було затримано у кримі-
нальному провадженні за вбивство 48 чоло-
віків-протестувальників і замах на вбивство 
ще 80 протестувальників 20 лютого 2014 
року в центрі Києва. 28 грудня 2019 року 
суд скасував запобіжні заходи, що були об-
рані проти обвинувачених у вигляді три-
мання під вартою та домашнього арешту, 
а наступного дня їх було передано до До-
нецьку і Луганську в рамках одночасного 
звільнення. В інтерв’ю після звільнення 
з-під варти двоє співробітників «Беркуту» 
підкреслили свій намір просити притул-
ку в Російській Федерації та продовжити 
брати участь у слуханнях за допомогою 
відеоконференцзв’язку. При цьому інші 
двоє обвинувачених 8 лютого 2020 повер-
нулися до Києва, що дало змогу продовжи-
ти судовий процес над ними. За тверджен-
ням Офісу Генерального прокурора Украї-
ни, судовий розгляд щодо звільнених пра-
цівників «Беркуту» буде продовжено, а у 
випадку неявки будь-кого з обвинувачених 
до суду щодо них буде здійснюватися спеці-
альне судове провадження (in absentia) [7] 
При цьому жодному з інших співробітни-
ків «Беркуту», стосовно яких проводилося 
заочне розслідування за цей самий злочин, 
не було пред’явлено обвинувачення. За ін-
формацією Офісу Генерального прокурора 
України, заочне розслідування ведеться 
стосовно 21 з 22 працівників «Беркуту», що 
перебувають у розшуку за підозрою у вбив-
стві 48 і замаху на вбивство 80 учасників 
протестів на Майдані 20 лютого 2014 р. [8].
Крім того, існують випадки коли обви-

нуваченим, провадження щодо яких пере-
бувало уже на розгляді у суді змінювався 
запобіжний захід не пов’язаний з триман-
ням під вартою, що призводило подальшо-
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го оголошення їх у розшук. Так, ухвалою 
Голосіївського районного суду м. Києва у 
справі 1-кп/752/593/19 від 22.08.2018 за об-
винуваченням у вчиненні кримінального 
правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 
111 КК України за клопотанням захисника 
було змінено запобіжний захід з тримання 
під вартою на особисте зобов`язання. При 
цьому, в мотивувальній частині ухвали за-
значено наступне: «Прокурори проти за-
явленого захисником клопотання не запе-
речували. Крім того, в судовому засіданні 
прокурори також заявили клопотання про 
зміну обвинуваченому ОСОБА_1 раніше об-
раної міри запобіжного заходу з тримання 
під вартою на особисте зобов`язання. В об-
ґрунтування вимог зазначив, що 15.08.2019 
р. на нараді в Офісі Президента обговорю-
валось питання щодо виконання протягом 
одного тижня домовленостей Президентів 
України і Російської Федерації щодо обмі-
ну тридцяти трьох заручників, військово-
полонених та інших осіб, які підозрюють-
ся (обвинувачуються) у вчиненні злочинів 
і кримінальні провадження стосовно яких 
перебувають у провадженні органів досу-
дового розслідування і судах України, до 
числа яких входить обвинувачений ОСО-
БА_1 , які підлягають обміну еквівалентну 
кількість військовополонених військовос-
лужбовців України. Просив змінити запо-
біжний захід для забезпечення участі у за-
значеному обміні» [9].
Ухвалою цього ж суду від 23.06.2021 р. 

зазначену особу оголошено розшук. В ухва-
лі зазначено, що після зміни запобіжного 
заходу обвинуваченого було повідомлено 
про наступне судове засідання, яке було 
призначено на 06.09.2019, під розписку 
в судовому засіданні. Між тим, у подаль-
шому на виклики суду обвинувачений не 
з`являвся. Судові повістки про виклик, які 
направлялася за його адресою реєстрації та 
проживання, не отримував. Про причини 
неявки суд не повідомляв. З жодними кло-
потаннями, заявами до суду не звертався. 
Зв`язок із захисником не підтримує.
Згідно даних Центру обробки спеці-

альної інформації ДПС України, наданої 
14.05.2021 на виконання ухвали суду, ОСО-
БА_1 ІНФОРМАЦІЯ_1 . 07.09.2019 з пунк-

ту пропуску Бориспіль D перетнув держав-
ний кордон у напрямку аеропорту «Внуко-
во» Російської Федерації. Данні про те, що 
він повертався на територію України, суду 
не надані. Суд, керуючись вимогами ст. 335 
КПК України, зупиняє судове проваджен-
ня щодо обвинуваченого ОСОБА_1 до його 
розшуку [10].
Обвинуваченим у цій справі є Олек-

сандр Саттаров, який обвинувачується се-
ред іншого в активній участі у пособництві 
військовослужбовцям Збройних Сил Росій-
ської Федерації у проникненні на терито-
рію 204-ої Севастопольської бригади так-
тичної авіації імені Олександра Покришкі-
на військової частини А4515 Збройних Сил 
України («Аеродром Бельбек»), а також 
активній участі у захопленні 174-го Управ-
лінн я зенітної ракетної бригади військової 
частини А3009 у м. Севастополі («Фіолент»). 
Його було включено до списку обміну на 
українських моряків, яких викрало ФСБ у 
Чорному морі восени 2018 року [11]. 
Прийняття рішень щодо обміну поло-

неними без правових процедур впливають 
на можливість виконання судових рішень у 
встановленому законом порядку і забезпе-
чення права на оскарження процесуальних 
рішень. У ст. 24 КПК України передбаче-
но, що «Кожному гарантується право на 
оскарження процесуальних рішень, дій чи 
бездіяльності суду, слідчого судді, прокуро-
ра, слідчого в порядку, передбаченому цим 
Кодексом.
Гарантується право на перегляд вироку, 

ухвали суду, що стосується прав, свобод чи 
інтересів особи, судом вищого рівня в по-
рядку, передбаченому цим Кодексом, неза-
лежно від того, чи брала така особа участь у 
судовому розгляді» [12].
На практиці існують випадки, коли об-

винувачені, засуджені яких було передано 
за процедурою обміну полоненими, пору-
шували питання щодо поновлення строків 
апеляційного оскарження судових рішень. 
До прикладу, у справі 11-кп/804/598/21 Іллі-
чівським районним судом м. Маріуполя До-
нецької області від 26.12.2021р., обвинува-
ченого ОСОБА_2 визнано винуватим у вчи-
ненні злочинів, передбачених ч. 1 ст. 258-3, 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 263-1, ч. 3 
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ст. 258 КК України та визначено остаточне 
покарання у виді позбавлення волі строком 
на дванадцять років з конфіскацією майна, 
що належить йому на праві приватної влас-
ності; обвинуваченого ОСОБА_1 визнано 
винуватим у вчиненні злочинів, передбаче-
них ч. 1 ст. 258-3, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 3 
ст. 258 КК України та визначено остаточне 
покарання у виді позбавлення волі строком 
на дванадцять років з конфіскацією майна, 
що належить йому на праві приватної влас-
ності [13]. 
Обидва обвинувачені – Едуард Бонда-

ренко та Сергій Пастухов були передані 
у результаті «обміну полоненими» напри-
кінці грудня 2019 року. «Юридично» з боку 
суду ця процедура виглядала наступним 
чином: вироком Іллічівського районного 
суду м. Маріуполь від 26.12. 2019 р. обом 
обвинуваченим було змінено запобіжний 
захід у вигляді тримання під вартою на осо-
бисте зобов`язання, зі звільненням їх з-під 
варти в залі суду. На обвинувачених було 
покладено лише одне зобов’язання – при-
бувати до суду за першою вимогою. За рі-
шенням суду такий запобіжний захід діяв 
до набрання вироком чинності. При цьому 
особам були повернуті паспорти громадян 
України [13]. 
Як вбачається з фактів, наведених в 

ухвалі Донецького апеляційного суду у 
справі 11-кп/804/598/21 від 07.06.2021 року, 
після процедури «обміну полоненими» С. 
Пастухов повернувся до непідконтрольної 
Україні території – м. Донецьк, де пере-
бував до 12.06.2020, поки не опинився на 
підконтрольній Україні території, де його 
було затримано, як особу, яка за рішенням 
суду була оголошена у розшук. Після за-
тримання засудженого, його захисником 
була подана апеляційна скарга щодо по-
новлення строків апеляційного оскаржен-
ня вироку. Захисник та засуджений вважа-
ли, що строк апеляційного оскарження був 
пропущений з поважних причин. Серед 
них захисник наводить наступні: «…після 
ухвалення вироку, засуджений Пастухов 
С.А. не був звільнений з-під варти, а пере-
даний із залу суду працівникам контрроз-
відки Служби безпеки України для про-
ведення 29.12.2019 р. в рамках реалізації 

домовленостей щодо обміну полоненими; 
при цьому звертає увагу, що в період часу 
з 26.12.2019р. по 29.12.2019 р. до моменту 
обміну полоненими Пастухов С.А. без скла-
дання протоколу про затримання та без відпо-
відного рішення суду був позбавлений волі і його 
місцезнаходження не було відомо ні захиснику, 
ні родичам».

«Під час судового засідання апеляцій-
ним судом були досліджені та оцінені пись-
мові документи, які були витребувані ним 
під час розгляду клопотань про поновлення 
строку апеляційного оскарження вироку, а 
саме лист Об`єднаного центру з координа-
ції пошуку, звільнення незаконно позбав-
лених волі осіб у районі здійснення заходів 
із забезпечення національної безпеки і обо-
рони, відсічі і стримування збройної агресії 
РФ у Донецькій та Луганській областях № 
33/8-2525кт від 07.06.2021р., яким підтвер-
джується, що в рамках реалізації п.6 Комп-
лексу заходів щодо виконання Мінських 
домовленостей (забезпечення звільнення і 
обмін всіх заручників і незаконно позбав-
лених на основі принципу «всіх на всіх») 
23.09.2019 р. обвинувачений ОСОБА_1 на-
дав добровільну згоду та був залучений до 
участі в процесі взаємного звільнення осіб.
В період з 23.09.2019 р. по 29.12.2019 

р. обвинувачений ОСОБА_1 постійно спіл-
кувався з представниками Міжнародного 
комітету Червоного Хреста, вимоги ст. 63 
Конституції України в частині отримання 
права обвинуваченого ОСОБА_1 на захист 
не порушувались.

29.12.2019 р. в рамках взаємного звіль-
нення за власним бажанням обвинуваче-
ний ОСОБА_1 перемістився на тимчасово 
окуповану територію Донецької області.
Будь-яких звернень від обвинувачено-

го ОСОБА_1 під час його особистої учас-
ті в процесі взаємного звільнення осіб до 
Об`єднаного центру не надходило, ана-
логічних звернень не надходило, й від за-
хисників Довженка В.І., Богатченко В.М., 
Мироненка О.О. 
Заявою обвинуваченого ОСОБА_1 про 

надання згоди від 23.09.2019 р., яка була 
додана до вказаного вище листа, підтвер-
джується, що він особисто надав свою до-
бровільну згоду на: участь в процесі взаєм-
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ного звільнення осіб; переміщення на тим-
часово окуповану територію; підготовку 
клопотань про розгляд кримінальної спра-
ви без його участі; обмеження у зв`язку із 
необхідністю забезпечення його особистої 
безпека; зміну міри запобіжного заходу під 
особисте зобов`язання; застосування про-
цедури помилування.
При цьому обвинуваченому ОСОБА_1 

був роз`яснений його статус у відповідності 
з нормами діючого законодавства України, 
а також визначених законом можливостей 
для юридичного захисту його прав і закон-
них інтересів.
Також обвинувачений ОСОБА_1 надав 

особисту згоду на тимчасові обмеження 
щодо вільного переміщення та необхіднос-
ті знаходитись у визначеному місці під час 
участі в процесі» [14]. У поновленні строків 
апеляційного оскарження вироку судом 
було відмовлено. Натомість цей приклад є 
яскравим свідченням того, що відсутність 
законодавчо визначеного порядку при-
йняття судових рішень щодо осіб, які ви-
даються у порядку «обміну полоненими» є 
грубим порушенням засад кримінального 
провадження, порядку реалізації проце-
суальних процедур, незалежності та спра-
ведливості у діяльності суду. Зауважимо, 
що ми абсолютно погоджуємося у тому, що 
наразі «обмін полоненими» є чи не єдиною 
можливістю звільнити з полону на тимча-
сово окупованих територіях наших грома-
дян, однак відсутність правового підґрунтя 
з цим питань створює цілу низку право-
застосовних проблем, і вказує на невідпо-
відність жодним правовим стандартам, що 
обумовлює можливість не для оскарження 
таких рішень не тільки стороною обвинува-
чення, потерпілим та його представником, 
але й самих підозрюваних, обвинувачених, 
засуджених, які брали участь у процесі «об-
міну полоненими».
Привертають увагу й інші механізми 

та категорії, якими вимушені оперувати 
суди. Зокрема, посилання на Мінські до-
мовленості є абсолютно некоректним, адже 
цей документ підписаний не тільки укра-
їнською стороною, а й представниками так 
званих «ДНР» і «ЛНР» та посередниками з 
ОБСЄ, які не є суб’єктами міжнародного 

права. А відповідно до ст. 2 ЗУ «Про між-
народні договори України» від 29.06.2004 
р. «міжнародний договір України – укладе-
ний у письмовій формі з іноземною держа-
вою або іншим суб’єктом міжнародного права, 
який регулюється міжнародним правом, 
незалежно від того, міститься договір в од-
ному чи декількох пов’язаних між собою 
документах, і незалежно від його конкрет-
ного найменування» [15].
По-друге, слід говорити про те, що 

якщо «обмін полоненими» де-факто від-
бувається шляхом прийняття політичного 
рішення, якому намагаються надати певної 
правової процедури. Певні особи, які пере-
даються українською стороною, проходять 
процедуру помилування. Помилування як 
вид звільнення від кримінальної відпові-
дальності передбачений ст. 87 КК України. 
Ця процедура деталізована Положенням 
про порядок здійснення помилування, за-
твердженим Указом Президента України 
від 21 квітня 2015 року № 223/2015, у яко-
му визначаються у тому числі, підстави та 
порядок помилування у випадках надзви-
чайних обставин [16]. Така процедура не є 
новою, з урахуванням історичного досвіду 
збройних конфліктів. Наприклад, шляхом 
помилування була забезпечене можливість 
обміну засудженими полоненими у Нагор-
ному Карабасі (1994 р.)с. 41, Азербайджані 
(2016 р.) [17], «Придністровській народній 
республіці» [18], українські громадяни, які 
з політичних мотивів утримувалися на те-
риторії Росії та окупованого Криму, Надію 
Савченко, Геннадія Афанасьєва та Юрія 
Солошенка (травень-червень 2016 року), 
які були помилувані президентом Росії Во-
лодимиром Путіним та ін. [19].
Натомість, як показують матеріали су-

дової практики, помилування застосову-
ється не у всіх випадках, інакше особи б не 
оголошувалися у розшук. Крім того, і звіль-
нення з-під варти таких осіб відбувається 
на різних етапах та стадіях кримінального 
провадження. 
На вирішення питання щодо «узако-

нення» процедури обміну полонених у ВРУ 
зареєстровано проект ЗУ «Про внесення 
змін і доповнень до Кримінального кодек-
су України» № 5672 від 18.06.2021 р., яким 
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передбачається доповнення КК України ст. 
108-1 «Політико-правове рішення» [20]. 
Не вступаючи до дискусії щодо пропо-

нованих положень, зазначимо, що зако-
нопроектом суттєво обмежується катего-
рія осіб, до яких може бути застосована 
процедура. Зокрема, поза увагою зали-
шилися громадяни, які переслідуються 
на окупованих територіях та в РФ з полі-
тичних мотивів, цивільне населення, яке 
не брало участі у проведенні АТО / ООС. 
Крім того, законопроектом передбачено 
внесення змін тільки до КК України, тоб-
то частково визначені лише матеріально-
правові підстави. Натомість, врегулюван-
ня процесуальних питань залишається 
поза увагою розробників проекту закону. 
На нашу думку, питання визначення пра-
вової процедури «обміну полоненими» 
повинно вирішуватися шляхом комплек-
сного підходу. 
Серед рекомендацій, які уже визначені 

науковцями, громадськими та міжнародни-
ми організаціями у цьому питанні, наведе-
мо наступні:

- розробка державної стратегії щодо 
повернення затриманих в рамках конфлік-
ту громадян України;

-  правова визначеність в рамках гу-
манітарного права щодо становища осіб, які 
затримуються в ході конфлікту. Визнати та 
закріпити на законодавчому рівні гарантії, 
які відповідають статусам осіб у конфлікті: 
військовополонені; цивільні заручники;

- визначення засад обміну, серед 
яких відповідно до норм міжнародного гу-
манітарного права та міжнародного права 
прав людини [19], такі:
гуманності – у відповідності зі стандар-

тами, встановленими Європейською кон-
венцією та Міжнародним пактом про гро-
мадянські та політичні права, ІІІ та IV Же-
невською конвенцією та звичаєвим гумані-
тарним правом; 
справедливості – у відповідності зі стан-

дартами статті 6 Європейської конвенції; 
точності інформації — який означає, що ін-
формація, отримана щодо захищених осіб, 
має бути перевірена уповноваженими орга-
нами перед тим, як держава буде реагувати 
на неї; 

правової визначеності — який означає, 
що держава та органи місцевого самовря-
дування та їх представники діють на місцях 
виключно в межах їх повноважень та у спо-
сіб, визначений Конституцією та законами 
України та у відповідності із міжнародними 
конвенціями та іншими договорами, сторо-
ною яких також є Україна; 
невтручання у права громадян на оку-

пованій території чи інакшим чином у зоні 
конфлікту – який означає, що, відповідно 
до міжнародних конвенцій, таких як Єв-
ропейська конвенція, Женевські конвенції 
держава має використати будь-яку можли-
вість для того, щоб захистити права та сво-
боди громадян на окупованих територіях, 
у зоні конфлікту чи у неволі та в будь-якому 
випадку утримуватися від погіршення їх 
становища;
добровільності у питанні повернення гро-

мадян у порядку обміну, екстрадиції чи пере-
міщення – який означає, що громадяни не 
можуть бути обміняні чи передані проти їх 
волі [21].
У залежності від визначення підстав 

та процедур обміну військовополоненими 
та цивільними заручниками у КК України 
у спеціальних законах, невід’ємною час-
тиною системної розробки законодавства 
з цього питання є внесення змін до КПК 
України. У ньому необхідно передбачити 
відповідний порядок зміни запобіжних за-
ходів, закінчення досудового розслідуван-
ня, судового провадження, виконання су-
дових рішень, оскарження судових рішень, 
у випадках, коли особи, які притягаються 
до кримінальної відповідальності мають 
бути звільнені для обміну. Наразі складно 
сформулювати конкретні норми до КПК 
України, адже вирішення питання є комп-
лексним та залежить від врегулювання пи-
тань статусу осіб, які підлягають обміну, 
процедури, правових наслідків тощо [22, с. 
188-189].
Слід водночас констатувати, що при 

внесенні змін до КПК України мають вра-
ховуватися норми міжнародного кримі-
нального, гуманітарного права, права прав 
людини, стандарти ЄСПЛ та відповідність 
засадам кримінального провадження і пра-
восуддя [23, с. 454-475]. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the issues of legal support 

of certain procedures in criminal proceedings in 
cases of «exchange of captives». It is determined that 
one of the problematic issues is the legal uncertainty 
of the status of persons undergoing the procedure 
of «exchange of captives». Not all detainees in the 
temporarily occupied territories are prisoners of war. 
In accordance with international humanitarian 
law and the case law of the European Court of 
Human Rights, the status of civilians held hostage 
in connection with armed confl ict and the status of 
persons in the temporarily occupied territories who 
are political prisoners or politically motivated so-
called «DPR», «LPR» and the aggressor country 
characterizes them as «civilian hostages» or 
«political prisoners». The status of persons who are 
members of illegally established military and armed 
formations of pseudo-republics or cooperate with 
them is also ambiguous from the point of view of 
the qualifi cation of armed confl ict on the territory 
of Ukraine. The concept of «captives» is absent in 
the law.

The author analyzes the decisions and activities 
of the pre-trial investigation bodies, the prosecutor’s 
offi ce and the court, in cases where persons 
prosecuted for crimes related to armed confl ict are 
presented for the purpose of exchanging captives. 
It is determined that the courts, as a rule, change 
the measure of restraint in the form of detention 
to another non-isolation, after which such persons 
undergo an exchange procedure. As a result, they 
are wanted. It is concluded that the nature of such 
decisions as political and legal. The analysis of these 
issues was conducted in the context of the principles 
of criminal procedure and the right to a fair trial. 
The practices suggested by lawyers for the settlement 
of the specifi ed question are resulted. It is stated that 
amendments to criminal and criminal procedure 
legislation must be comprehensive, taking into 
account the norms of international humanitarian 
law and the standards of the European Court of 
Human Rights.

Key words: criminal proceedings, armed 
confl ict, exchange of captives, political and legal 
decision, detention.
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÑÒÀÒÓÑ ÑÓÁ’ªÊÒ²Â, ßÊÈÌ ÍÀÄÀÍÎ 
ÏÐÀÂÎ ÍÀ ÎÒÐÈÌÀÍÍß Â²ÄÎÌÎÑÒÅÉ, ÙÎ 

ÑÒÀÍÎÂËßÒÜ ÁÀÍÊ²ÂÑÜÊÓ ÒÀªÌÍÈÖÞ

У статті доведено, що українське зако-
нодавство здатне забезпечити секретність 
банківської інформації, не порушуючи прав 
та свобод банківських установ та їх клієнтів; 
визначено межі компетентності банку щодо 
надання доступу до інформації, що стано-
вить банківську таємницю уповноваженим 
органам державної влади; розглянуто зміст 
інформації, яка надається банками суб’єктам 
державного управління, а також проаналі-
зовано нормативно-правові акти, що демон-
струють повноваження державних структур, 
що виконують обов’язки щодо збереження та 
недопущення несанкціонованого доступу до 
банківської таємниці.
Ключові слова: «банк», «інформація з об-

меженим доступом», «органи державної вла-
ди», «банківська таємниця», «письмовий за-
пит», «вимога», «збереження інформації».
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О. Радутний, М. Старинський, М. Сібільов, 
Н. Шукліна, В. Січевлюк та ін.
Метою статті є визначити місце органів 

державної влади, уповноважених отримува-
ти доступ до відомостей, що становлять бан-
ківську таємницю у банківській діяльності, 
специфіку та межі їх компетенції у банків-
ській сфері.
Відповідно до мети було визначено за-

вдання – аналіз нормативно-правових ак-
тів, що регулюють діяльність державних 
структур щодо надання відомостей, що ста-
новлять банківську таємницю.

Виклад основного матеріалу
Банк розкриває інформацію, що стано-

вить банківську таємницю, на письмовий за-
пит власника або з його письмового дозволу 
в обсязі, визначеному в такому письмовому 
запиті або дозволі.
Між тим, банки мають право надавати 

інформацію, що становить банківську таєм-
ницю, юридичним та/або фізичним особам 
для забезпечення виконання ними своїх 
функцій або для надання послуг банку від-
повідно до укладених між такими особами 
(організаціями) та банком договорів, у тому 
числі про відступлення права вимоги до клі-
єнта за умови, що передбачені договорами 
функції стосуються діяльності банку. Вони 
також мають право надавати інформацію, 
що становить банківську таємницю, суду, 
третейському суду, міжнародному комер-
ційному арбітражу, нотаріусу, посадовим 
особам органів місцевого с амоврядування 

Актуальність теми статті
Банківська таємниця як правова кате-

горія становить інформацію з обмеженим 
доступом, розголошення якої може завдати 
істотної шкоди як державним, так і суспіль-
ним інтересам. Тому відповідно до націо-
нальних норм права доступ до банківської 
таємниці може надаватися обмеженому колу 
суб’єктів безпосередньо банками (на вимогу 
чи запит) або на підставі рішення суду. 
Питання здійснення функцій органів 

державної влади у сфері захисту банківської 
таємниці в Україні досліджували у своїх 
посібниках такі автори, як: Д. Гетманцев, 
О. Костюченко, А. Марущак, І. Заверуха, 
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та іноземним консульським установам, упо-
вноваженим на вчи нення нотаріальних дій, 
для захисту своїх прав та законних інтересів 
у справах, учасником у яких він є, в Україні 
або за кордоном [5].
Відповідно до ч.1 ст.6 Постанови Прав-

ління Національ ного банку України № 267 
від 14.07.2006 року «Про затвердження 
Правил зберігання, захисту, використання 
та розкриття банківської таємниці», банк и 
зобов’язані надавати інформацію уповнова-
женим органам державної влади про:

– фінансові операції, що підлягають 
обов’язковому фінансовому моні    торингу;

– фінансові операції, що підлягають 
внутрішньому фінансовому моніторингу, 
якщо є достатні підстави підозрювати, що 
вони пов’язані з легалізацією (відмиванням) 
доходів, одержаних злочинним шляхом;

– виявлені фінансові операції, стосов-
но яких є достатні підстави підозрювати, що 
вони пов’язані, стосуються або призначені 
для фінансування тероризму;

– фінансові операції клієнта, щодо 
якого в банку є мотивовані підозри про на-
дання ним недостовірної інформації, що 
стосується його ідентифікації;

– прибуткові фінансові операції клі-
єнта, щодо якого Уповноваженим органом 
прийнято рішення про зупинення його ви-
даткових операцій та ін. [3].
Варто нижче розглянути компетенцію 

суду, контролюючих та інших правоохорон-
них органів, які за наявності підстав мають 
право на одержання інформації, що містить 
банківську таємницю.

1. Служба безпеки України - державний 
орган спеціального призначення з право-
охоронними функціями, який забезпечує 
державну безпеку України [11].
Між тим, органи Служби безпеки Укра-

їни мають право отримати будь-яку інфор-
мацію, віднесену Законом до банківської та-
ємниці, стосовно всіх клієнтів банку з дозво-
лу власника цієї інформації та за рішенням 
суду [1].
Відповідно до п.3 ч.1 ст. 25 Закону Укра-

їни «Про Службу безпеки України», Служба 
безпеки України, її органи, співробітники 
мають право одержувати на письмовий за-
пит керівника відповідного органу Служби 

безпеки України від міністерств, держав-
них комітетів, інших відомств, підприємств, 
установ, організацій, військових частин, 
громадян та їх об’єднань дані і відомості, 
необхідні для забезпечення державної без-
пеки України, а також користуватись з цією 
метою службовою документацією і звітніс-
тю. Отримувати доступ до інформації, що 
становить банківську таємницю на запити 
щодо стану банківських рахунків клієнтів 
та операцій, проведених на користь чи за 
дорученням клієнта, у тому числі операцій 
без відкриття рахунків, а саме відомості на 
конкретно визначену дату або за конкрет-
ний проміжок часу та стосовно конкретної 
юридичної або фізичної особи, фізичної осо-
би - підприємця про: наявність рахунків, 
номери рахунків, залишок коштів на рахун-
ках, операції списання з рахунків та/або за-
рахування на рахунки, призначення плате-
жу, ідентифікаційні дані контрагента (для 
фізичних осіб - прізвище, ім’я та по батькові, 
ідентифікаційний номер платника податку; 
для юридичних осіб - повне найменування, 
ідентифікаційн  ий код у Єдиному державно-
му реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб 
- підприємців та громадських формувань), 
номер рахунку контрагента та код банку 
контрагента та інші відомості, які можуть 
бути відкриті співробітникам СБУ відповід-
но до наданих їм повноважень [5; 11].

2. Національне антикорупційне бюро 
України - центральний орган виконавчої 
влади із спеціальним статусом, на який по-
кладено попередження, виявлення, при-
пинення, розслідування та розкриття ко-
рупційних та інших кримінальних правопо-
рушень, віднесених до його підслідності, а 
також запобігання вчиненню нових [8].
Посилаючись на п.5 ч.1 ст. 17 Закон 

України «Про Національне антикорупцій-
не бюро України», варто сказати, що Наці-
ональному бюро та його працівникам, від-
повідно до покладених на них професійних 
обов’язків на підставі рішення Директора 
Національного бюро або його заступника, 
погодженого з прокурором, надано право 
отримувати від банків, депозитарних, фі-
нансових та інших установ, підприємств та 
організацій незалежно від форми власності 
інформацію про операції, рахунки, вклади, 
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правочини фізичних та юридичних осіб, яка 
необхідна для виконання обов’язків Націо-
нального бюро, а також отримувати інфор-
мацію, що містить банківську таємницю на 
запит щодо стану банківських рахунків клі-
єнтів та операцій, проведених на користь 
чи за дорученням клієнта, у тому числі 
операцій без відкриття рахунків, а саме ві-
домості на конкретно визначену дату або 
за конкретний проміжок часу та стосовно 
конкретної юридичної або фізичної особи, 
фізичної особи - підприємця про: наявність 
рахунків, номери рахунків, залишок коштів 
на рахунках, операції списання з рахунків 
та/або зарахування на рахунки, призначен-
ня платежу, ідентифікаційні дані контраген-
та, номер рахунку контрагента та код банку 
контрагента та інша інформація, яка може 
бути відкрита працівникам НАБУ відповід-
но до покладених на них обов’язків [5; 8].

3. Державне бюро розслідувань є дер-
жавним правоохоронним органом, на який 
покладаються завдання щодо запобігання, 
виявлення, припинення, розкриття та роз-
слідування кримінальних правопорушень, 
віднесених до його компетенції [6].
Відповідно до п.2-2 ч.1 ст.7 Закону Укра-

їни «Про Державне бюро розслідувань» 
Державне бюро розслідувань, відповідно до 
покладених на нього завдань, можуть безо-
платно одержувати на підставі рішення Ди-
ректора Державного бюро розслідувань або 
його уповноваженого заступника, погодже-
ного з Генеральним прокурором або його 
уповноваженим заступником, від банків, де-
позитарних, фінансових та інших установ, 
підприємств та організацій незалежно від 
форми власності інформацію про операції із 
зазначенням даних про контрагентів, рахун-
ки, вклади, правочини фізичних осіб, фізич-
них осіб - підприємців та юридичних осіб, 
яка необхідна для виявлення необґрунто-
ваних активів та збору доказів їх необґрун-
тованості в межах компетенції Державного 
бюро розслідувань. Реалізуючи свої профе-
сійні обов’язки, працівники Державного 
бюро розслідувань мають можливість отри-
мувати інформацію, що становить банків-
ську таємницю, подаючи запит щодо стану 
банківських рахунків клієнтів та операцій, 
проведених на користь чи за дорученням 

клієнта, у тому числі операцій без відкрит-
тя рахунків, а саме відомості на конкретно   
визначену дату або за конкретний проміжок 
часу та стосовно конкретної юридичної або 
фізичної особи, фізичної особи - підприєм-
ця про: наявність рахунків, номери рахун-
ків, залишок коштів на рахунках, операції 
списання з рахунків та/або зарахування на 
рахунки, призначення платежу, ідентифіка-
ційні дані номер рахунку контрагента та код 
банку контрагента та інші відомості, які мо-
жуть бути відкриті органу державної влади 
відповідно до їх функцій [5; 6].

4. Антимонопольний комітет України є 
державним органом із спеціальним стату-
сом, метою діяльності якого є забезпечення 
державного захисту конкуренції у підпри-
ємницькій діяльності та у сфері публічних 
закупівель [4].
Стаття 22-1 Закону України «Про Анти-

монопольний комітет України» передбачає, 
що суб’єкти підприємницької діяльності, 
об’єднання, органи влади, органи місцево-
го самоврядування, органи адміністратив-
но-господарського управління та контролю, 
інші юридичні особи, їх структурні підрозді-
ли, філії, представництва, їх посадові особи 
та працівники, фізичні особи зобов’язані на 
вимогу органу Антимонопольного комітету 
України, голови територіального відділен-
ня Антимонопольного комітету України, 
уповноважених ними працівників Антимо-
нопольного комітету України, його терито-
ріального відділення подавати документи, 
предмети чи інші носії інформації, пояснен-
ня, іншу інформацію, у тому числі з обме-
женим доступом, необхідну для виконання 
Антимонопольним комітетом України, його 
територіальними відділеннями завдань, 
передбачених законодавством про захист 
економічної конкуренції та про державну 
допомогу суб’єктам господарювання. Таким 
чином, інформація з обмеженим доступом, 
яка була одержана Антимонопольним комі-
тетом України, його територіальними відді-
леннями під час здійснення своїх повнова-
жень, використовується лише з метою вико-
нання завдань, визначених законодавством 
про захист економічної конкуренції, та не 
підлягає розголошенню та оприлюдненню 
[4].
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Крім того, особа, яка надає інформа-
цію, що може містити банківську таємницю, 
зобов’язана зазначити, яка саме інформація 
має бути обмежена в доступі, у тому числі, 
які документи або частини цих документів 
можуть містити такі відомості. 

5. Національний банк України є цен-
тральним банком України, особливим цен-
тральним органом державного управління, 
юридичний статус, завдання, функції, по-
вноваження і принципи організації якого 
перебачені Конституцією України та інши-
ми законами України [9].
Нині, посилаючись на п. 22 ч.1 ст.7 За-

кону України «Про Національний банк 
України», відповідно до покладених на ньо-
го функцій, Нацбанк України покликаний 
здійснювати методологічне забезпечення з 
питань зберігання, захисту, використання 
та розкриття інформації, що становить бан-
ківську таємницю [9].

6. Правовий статус Наці  онального агент-
ства з питань запобігання корупції визна-
чається розділом ІІ Закону України «Про 
запобігання корупції». Так, згідно зі ст. 4 
Закону, Національне агентство з питань за-
побігання корупції (НАЗК) є центральним 
органом виконавчої влади зі спеціальним 
статусом, який забезпечує формування та 
реалізує державну антикорупційну політи-
ку [7].
НАЗК відповідно до покладених на ньо-

го завдань у сфері банківської таємниці має 
право одержувати за письмовими запитами 
від державних органів, органів влади Авто-
номної Республіки Крим, органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів господарювання 
незалежно від форми власності та їх поса-
дових осіб, громадян та їх об’єднань інфор-
мацію, у тому числі з обмеженим доступом, 
яка необхідна для здійснення функцій та 
мати доступ до інформаційно-телекомуніка-
ційних і довідкових систем, реєстрів, банків 
даних, у тому числі тих, що містять інфор-
мацію з обмеженим доступом, держателем 
(адміністратором) яких є державні орга-
ни або органи місцевого самоврядування, 
користуватися державними, у тому числі 
урядовими, засобами зв’язку і комунікацій, 
мережами спеціального зв’язку та іншими 
технічними засобами [7].

7. Для з’ясування підстав розкриття бан-
ківської таємниці в судовому порядку важ-
ливим є те, що таке розкриття може відбува-
тися двома шляхами:

– суддею одноособово з дотриманням 
режиму секретності за заявою заявника 
щодо розкриття інформації, що становить 
банківську таємницю в окремому прова-
дженні цивільного судочинства;

– судом при розгляді справи у госпо-
дарському, адміністративному, криміналь-
ному або цивільному судочинстві (крім 
порядку окремого провадження), що від-
бувається при вирішенні питань про забез-
печення доказів, витребування доказів, і 
оформлюється ухвалою суду.
За наявності відкритого кримінального 

провадження по справі звертатися до суду 
із заявою щодо розкриття банківської таєм-
ниці в порядку цивільного судочинства не 
має потреби, оскільки Кримінальним про-
цесуальним кодексом України передбачено 
інші, більш широкі, можливості отримання 
доступу до необхідних органам слідства до-
кументів (тимчасового доступу або вилучен-
ня речей і документів), зокрема й тих, що 
можуть містити банківську таємницю.
Наприклад, рішенням Галицького 

райoнного суду м. Львова було встановлено: 
Заявник, Головне управління Державної 
податкової служби у м.Києві, звернувся до 
суду із заявою, у якій просить зобов`язати 
AT «Ідея Банк» розкрити банківську таєм-
ницю по рахунку, який належить фізичній 
особі-підприємцю, із зазначенням руху ко-
штів, їх відправника і одержувача та при-
значенням платежу.
В обґрунтування поданої заяви Заявник 

покликається на те, що з метою виконання 
функцій, передбачених Податковим Кодек-
сом України, зокрема щодо дотримання по-
даткового законодавства, контроль за дотри-
манням якого покладено на контролюючі ор-
гани в Головного Управління ДПС у м. Києві, 
виникла необхідність в отриманні інформації 
щодо контрагентів, які укладали угоди з ФОП 
ОСОБА_1, а також інформацію щодо обсягу 
та обігу коштів на банківських рахунках, від-
критих ФОП ОСОБА_1 в установі банку. 
Потреба в зазначеній інформації, під-

твердженій необхідними документами, 
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обумовлюється тим, що в ході прийнятих 
заходів з метою проведення документаль-
ної планової виїзної перевірки, на підставі 
наказу №1617 було встановлено, що ФОП 
ОСОБА_1 за адресою реєстрації, АДРЕСА_1 
та за адресою здійснення господарської ді-
яльності: АДРЕСА_2 згідно з офіційними ре-
єстраційними даними не знаходиться, про 
що складено акт від № 100 та акт №101.
Провести планову виїзну перевірку з 

метою контролю за своєчасністю, досто-
вірністю, повнотою нарахування та сплати 
податків і зборів (обов`язкових платежів)-
немає можливості у зв`язку з незнаходжен-
ням суб`єкта підприємницької діяльності 
за адресою реєстрації та неможливістю вру-
чення наказу про проведення перевірки, а 
відповідно, відсутністю первинних докумен-
тів та, відповідно, документів податкового 
обліку.
Таким чином, з метою встановлення яв-

них (відомих) кредиторів та дебіторів, які 
здійснювали фінансово-господарські вза-
ємовідносини з ФОП ОСОБА_1 на підста-
ві цивільно-правових угод, також з метою 
встановлення фактичного обігу грошових 
коштів, які пройшли по вказаних розра-
хункових рахунках товариства, законності 
здійснення їх перерахувань іншими госпо-
дарюючими суб`єктами підприємницької 
діяльності, повноти декларування дохідної 
частини підприємницької діяльності необ-
хідно провести аналіз інформації про рух 
грошових коштів по рахунках ФОП ОСО-
БА_1 відкритих у банківських установах, зо-
крема: AT «Ідея Банк».
Враховуючи те, що інформація про 

стан руху коштів ФОП ОСОБА_1 надасть 
можливість встановити господарюючих 
суб`єктів, тобто фактичних кредиторів та 
дебіторів, які здійснювали фінансово-гос-
подарські взаємовідносини з товариством і 
що має істотне значення для встановлення 
фактичного обігу грошових коштів з метою 
перевірки щодо своєчасності та повноти 
сплати податків, зборів до бюджетів та дер-
жавних цільових фондів і, у свою чергу, є 
банківською таємницею, тому просить за-
яву задовольнити.
Підсумовуючи, Заяву Головного управ-

ління Державної податкової служби у-

м. Києві особа, щодо якої вимагається роз-
крити банківську таємницю: ФОП ОСО-
БА_1, банк, який обслуговує фізичну особу 
- підприємця АТ «Ідея Банк» про розкриття 
банківської таємниці по за рахункових ра-
хунках ФОП ОСОБА_1, було задоволено та 
зобов`язано AT «Ідея Банк» у м. Києві роз-
крити банківську таємницю по рахунках: 
IBAN НОМЕР_3, який належать фізичній 
особі-підприємцю ОСОБА_1 із зазначенням 
руху коштів, їх відправника і одержувача 
та призначенням платежу (розшифровкою 
контрагентів та призначенням платежу) [2; 
10].
Отже, суд, ухвалюючи рішення, пов’язані 

з розкриттям банківської таємниці, повинен 
розмежовувати порядок, підстави такого 
розкриття та коло суб’єктів, уповноважених 
на отримання відповідної інформації та її 
обсягу.
Враховуючи вищезазначені повнова-

ження суб’єктів, які мають право на доступ 
до банківської таємниці, Національний банк 
України, як найвища ланка банківської сис-
тем України, має право розкривати органам 
державної влади інформацію, що становить 
банківську таємницю та зібрану під час вико-
нання ним його функцій, якщо така інфор-
мація може свідчити про правопорушення 
та/або використовуватися для запобігання, 
виявлення, припинення, розслідування 
правопорушень, притягнення винних осіб 
до відповідальності за їх вчинення. Наці-
ональний банк України має право розкри-
вати інформацію, що становить банківську 
таємницю, отриману ним від органу банків-
ського нагляду іншої держави, виключно за 
згодою такого органу [5; 9].

Висновок
Таким чином, банк задля забезпечення 

виконання покладених на нього функцій, 
захисту своїх законних інтересів має право 
надавати інформацію, що становить банків-
ську таємницю, зібрану під час виконання 
ним його функцій, судовим, правоохорон-
ним та/або контролюючим органам інших 
держав, а також має право надавати інфор-
мацію, що становить банківську таємницю, 
суду для захисту своїх прав та законних ін-
тересів у справах, учасником яких він є [5].
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Сучасне законодавство передбачає дії, 
які зобов’язаний вчинити банк з метою за-
безпечення режиму банківської таємниці. 
При дослідженні порядку розкриття інфор-
мації, що містить банківську таємницю, кола 
суб’єктів, що мають право на отримання та-
кої інформації, необхідно визначити, у яких 
межах і за яких умов і порядку зазначені 
вище суб’єкти мають право отримувати ін-
формацію, що містить банківську таємницю.
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SUMMARY 
The article proves that Ukrainian legislation 

is able to ensure the confi dentiality of banking 
information without violating the rights and 
freedoms of banking institutions and their 
customers; the limits of the bank’s competence 
to provide access to information constituting 
banking secrecy to the authorized state authorities 
have been determined; considered the content of 
information provided by banks to public entities, as 
well as analyzed the regulations that demonstrate 
the powers of government agencies that perform 
responsibilities for maintaining and preventing 
unauthorized access to banking secrecy.

Key words: «bank», «information with 
limited access», «public authorities», «banking 
secrecy», «written request», «request», «storage of 
information».
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ÌÅÒÎÄÎËÎÃ²×Í² ÊÎÍÖÅÏÒÈ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÊÐÈÌ²ÍÎËÎÃ²×ÍÎ¯ ÍÀÓÊÈ Ó 

ÑÂ²ÒË² ÄÓÕÎÂÍÎ-Ö²ÍÍ²ÑÍÎ¯ ÑÊËÀÄÎÂÎ¯ ÒÀ 
Ì²ÆÄÈÑÖÈÏË²ÍÀÐÍÈÕ ÇÂ’ßÇÊ²Â: 

ÑÈÒÓÀÒÈÂÍÎ-ÐÅÃ²ÎÍÀË²ÑÒÑÜÊÈÉ ÂÈÌ²Ð

Становлення парадигми кримінологічно-
го вчення відбувалося в лоні соціології, почат-
ковий позитивістський посил якої і визначив 
особливості процесу її формування в якості 
спеціалізованої галузі знання. Виокремлен-
ня кримінології в самостійну галузь у досить 
стислі історичні строки, – це всього 60-літ-
тя з початку її заснування та становлення 
як науки, разом з тим затребуваність у прак-
тичних рекомендаціях формувала в суспіль-
стві уявлення про неї в основному як про при-
кладну навчальну дисципліну. Сьогодні ж, з 
метою так би мовити «притоку нової крові» 
утвердження її міждисциплінарного статусу 
як найбільш узагальнюючої теоретико-прак-
тичної науки і навчальної дисципліни кримі-
нально-правового циклу виникає необхідність 
такого переосмислення з позицій духовно-цін-
нісної складової. 
Проблема співвідношення духовного та 

раціонального знання, вироблення нових ме-
тодів наукових досліджень у руслі етно-ком-
петентнісних характеристик регіонального 
рівня протидії та боротьби зі злочинністю 
у рамках ситуативного підходу, а також про-
гнози і стратегії кримінологічної безпеки, які 
актуалізуються у статті з позицій практич-
ної значущості, зумовлює необхідність по-
дальшого теоретичного розроблення цієї про-
блеми у руслі становлення кримінотеології. 
Впровадження організаційно-управлінських, 
інноваційних механізмів протидії злочин-
ності, сприятиме виробленню основ право-
охорони соціуму від криміногенних загроз 
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сьогодення на засадах духовно-ціннісних прі-
оритетів. У цих процесах важливим завдан-
ням є моніторинг найрізноманітніших сфер 
науково-практичної діяльності з метою ви-
явлення згадуваних криміногенних викликів. 
Вміння управляти криміногенною обстанов-
кою, захищеність її від внутрішніх і зовнішніх 
протиріч є надзвичайно важливими методо-
логічними принципами. Важливість розро-
блення цієї проблеми зумовлена необхідністю 
формування нової духовно-філософської пара-
дигми (кримінотеософії), риторики та іде-
ології протидії злочинності, що передбачає, 
зокрема, відхід від силових практик та зумов-
леність на реальне вирішення конфліктів і 
проблем, що й сприятиме загальній безпеці 
від злочинних посягань. За таких умов важ-
ливим завданням є подальше розроблення ду-
ховно-ціннісної Концепції праворозуміння у 
рамках кримінології, яка засновувалася б на 
соціальній спрямованості та функціонуванні 
держави, ключовою ідеєю якої є «служіння» 
ближньому, народові, суспільству, що є най-
вищою місією на землі з позицій священного 
писання та священного передання, правових 
основ конституційного рівня, справжнього 
верховенства права, що й потребує свого відпо-
відного закріплення, як найвища правова та 
соціальна цінність і благо заради нормально-
го функціонування суспільних відносин.
Ключові слова: злочинність, духовно-цін-

нісна складова, кримінотеологія, міждисци-
плінарний статус.
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Постановка проблеми
Кримінологія пройшла тривалий шлях 

становлення і розвитку, специфіка якого 
обумовлена   реаліями повсякденної того-
часної дійсності, що й визначили основний 
вектор формування цієї науки. Слабка 
спадкоємність європейських наукових до-
сягнень сприяла подальшому домінуванню 
кримінально-правового підходу (авт. серед 
дисциплін кримінального права, криміналь-
ного процесу, криміналістики, криміналь-
но-виконавчого права). У свою чергу, роз-
ширення значення підходу соціологічного 
(авт. духовно-ціннісного) стало можливим 
лише на сучасному етапі розвитку криміно-
логії, в умовах глобалізації і розширення її 
міждисциплінарних зв’язків. Кримінологію 
можна вважати основоположною наукою 
для кримінально-процесуальних дисциплін 
в силу того, що вона покликана розкрити 
соціальні причини розширення злочиннос-
ті як результату людських практик, а також 
обумовленість вчинення злочинів іншими 
факторами, що, у кінцевому результаті, на-
цілене на вироблення ефективних шляхів 
протидії цьому негативному суспільному 
явищу [1, c. 67–73]. Розвиток різних галузей 
знання знову і знову проходить одну і ту ж 
послідовність у формуванні наукових дисци-
плін: опис – класифікація – побудова теорій 
– прогноз. Сьогодні багато сфер науки, та й 
наукове пізнання загалом, підійшло до тако-
го стану свого розвитку, на якому прогнозу-
вання стає найважливішим результатом на-
укових досліджень [2, с. 30].
Діяльність суб’єктів протидії злочиннос-

ті під час досягнення зазначеної цілі обу-
мовлюється певною спрямованістю: - визна-
чення основних напрямів, завдань, форм і 
методів протидії злочинності в країні; - здій-
снення інформаційно-аналітичного забез-
печення протидії злочинності; - виявлення 
криміногенних факторів і повідомлень про 
них; - безпосередньою реалізацією заходів з 
реагування на окремі злочини, а також за-
ходи з усунення, послаблення або нейтралі-
зації криміногенних факторів, зокрема з ко-
рекції особистісних деформацій та усунення 
обставин, що їх сформували [3, с. 210–212]. 
Сьогодні інтеграція знань з інших наук ві-
діграє важливу роль у вирішенні нагальних 

питань кримінології допомагає впоратися 
з такими завданнями у сфері вищої юри-
дичної освіти: 1) формування повноцінної 
правової свідомості; 2) створення комплексу 
знань етнічних традиційних та інновацій-
них моделей правового життя суспільства 
(формування «інноваційно-традиційного» 
підходу); 3) дослідження кримінологічної 
та гуманітарно-культурної безпеки новітніх-
вітчизняних і зарубіжних наукових розро-
бок, у тому числі з урахуванням генної ін-
женерії та цифрових технологій; 4) визна-
чення пріоритетів, з точки зору майбутніх 
поколінь, напрямів майбутнього розвитку 
кримінології, викорінення проблем регіо-
нальної злочинності, з урахуванням куль-
турно-історичного, етно-екологічного кон-
тексту; 5) досягнення стійкої економічної 
ефективності держави шляхом викорінення 
корупційних проявів та злочинних пося-
гань. Власне в цьому контексті, вироблення 
передових методик попередження та бо-
ротьби зі злочинністю і належить здійснити 
це дослідження.

Метою та завданнями статті є криміно-
логічне дослідження методологічних кон-
цептів боротьби зі злочинністю крізь при-
зму ситуативно-регіоналістського підходу у 
руслі подальшого розроблення криміноте-
ології, як окремого напряму кримінологіч-
ної науки з огляду на духовно-ціннісну кон-
цепцію праворозуміння. Для досягнення 
поставленої мети визначено такі завдання: 
- дослідження особливостей явного і неяв-
ного (духовного і наукового) кримінологіч-
ного знання, як запоруки проведення ґрун-
товних наукових досліджень за засадах ду-
ховно-ціннісної парадигми; - призначення 
справедливого покарання як запоруки ви-
роблення альтернативних видів покарань 
та професійного конструювання криміналь-
но-правових санкцій; - формування пара-
дигми сучасної кримінології крізь призму 
методологічної інтеграції наукових знань з 
найрізноманітніших галузей: - вирішення 
важливих питань підвищення ефективнос-
ті боротьби зі злочинністю; - встановлення 
взаємозв’язків теорії і практики у системі 
кримінологічних знань крізь призму між-
дисциплінарності; - перспективність розви-
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тку ситуативної кримінології у взаємозв’язку 
з регіоналістикою; - необхідність розроблен-
ня стратегій планування та боротьби зі зло-
чинністю на прикладі сучасних військово-
політичних дій російсько-української війни; 
- актуалізація питання кримінологічної без-
пеки держави в умовах сьогодення.

Науковці, які займалися науковою 
проблемою

Серед науковців, які займалися науко-
вою проблемою та особливо плинули на сві-
тогляд та формування авторськості; без мір-
кувань яких, навряд чи побачила б світ ця 
наукова стаття і вдалось вийти у світ вели-
кої науки слід назвати: В. М. Трубникова,-
Ю. В. Бауліна, О. М. Бандурку, О. М. Лит-
винова, О. О. Погрібного П. Л. Фріса, В. П. 
Ємельянова, В. В. Сокуренка, В. І. Гаєнка,-
П. Д. Біленчука, Р. С. Бєлкіна, О. О. Кни-
женко, І. Д. Шутака, Ю. М. Оборотова,-
В. Є. Коновалову, В. В. Комарова, Н. М. Оні-
щенко, П. М. Рабіновича, В. Я. Тація, А. М. Колодія, 
Д. В. Лук’янова, В. Б. Авер’янова, М. Г. Братасюк, 
І. О. Ільїна, В. С. Нерсесянца, В. О. Четверніна,-
Є. С. Жигарева, Т. І. Коптєлову, а також нескін-
ченне число житій святих, праведників, які 
зустрілись на життєвому шляху та багатьох 
інших видатних особистостей. Наукові праці 
зазначених учених, власне, і стали надійним 
підґрунтям для більш детального висвітлен-
ня задекларованої теми дослідження, яка є 
порівняно новою на теренах українського 
наукового простору.

Методологія дослідження
Використано комплекс загальнонауко-

вих і спеціально-наукових методів пізнання, 
а саме: системно-структурний, формально-
логічний, історико-правовий, порівняльно-
правовий, соціально-правовий, метод між-
дисциплінарного аналізу. Загальнонауко-
вий метод допоміг у визначенні системного 
підходу проблеми дослідження духовно-цін-
нісної складової у кримінології. Використан-
ня спеціально-наукових методів дозволило 
здійснити порівняльний аналіз української 
та зарубіжної кримінології, дослідити осо-
бливості кожної з подальшим формулюван-
ням авторських висновків та рекомендацій. 
Загалом використання спеціальних методів 

дозволило визначити особливості форму-
вання нового напряму, – української кримі-
нотелогії що загалом сприяє узагальненню 
і виробленню пропозицій і рекомендацій 
щодо вдосконалення вітчизняного шляху 
кримінології, її оптимізації на засадах ціліс-
ності духовно-ціннісної концепції, як систе-
моутворюючої парадигми праворозуміння.

Результати дослідження
Особливості явного і неявного (духовно-

го і наукового) кримінологічного знання як 
запоруки проведення ґрунтовних наукових 
досліджень на засадах духовно-ціннісної 
парадигми. В авторській «дисциплінарній 
матриці», аксіоматиці досліджень сучасних 
кримінологічних знань можна виокремити 
декілька ключових питань, а саме: кримі-
нологія ґрунтується на знаннях, швидкість 
і зміна накопичення яких надзвичайно ве-
лика. В умовах, коли таке оновлення постій-
но зростає, виникає необхідність постійного 
опрацювання нових наукових матеріалів.-
З іншого боку, слід виходити з множинності 
форм кримінологічного знання при їхній іє-
рархічності і взаємообумовленості. Йдеться 
про рух від неявного (духовного) знання до 
явного знання, тобто результативного. Не-
явне знання (tacit knowledge) – це знання, 
яке не може бути легко передано іншим 
суб’єктам. Термін був запропонований ан-
глійським економістом М. Полані [4], який 
писав, що важливішим є процес, а не форма 
знання, і його термін був використаний для 
позначення виду знання, яке повністю або 
частково не експліковане, тобто не формалі-
зоване. Неявні знання часто включають на-
вички (вміння) і культуру, властиві нам, але 
не усвідомлювані нами. Один з найбільш 
відомих афоризмів М. Полані: «Ми можемо 
знати більше, ніж здатні розповісти» (We can 
know more, than we can tell) [5, с. 3]. 
Будь-яка наука переважно оперує з 

об’єктивовованим і явним знанням; у мен-
шій мірі досліджуються умови і фактори роз-
витку неявного знання, і особливо неявного 
непередаваного знання. Власне досліджую-
чи духовно-культурні цінності у криміноло-
гії і йдеться про такі знання, які найчастіше 
є невидимими [5, с. 3]. У цьому аспекті гли-
бинною підставою методології дослідження 
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постає аналіз неявного непередаваного зна-
ння, яке є результатом пізнання у формі ін-
тегральних творчо-трудових компетенцій, 
що виступають в якості «сплаву» менталь-
ної моделі, ціннісних орієнтирів, смислових 
конструктів, мотивів діяльності та інтересів 
суб’єкта, а також раніше здобутих знань і 
практичного досвіду. Якість неявного не-
передаваного знання визначається не лише 
змістом навчально-освітніх програм, але і 
якістю ментальних установок, цінностей і 
смислів, психічних властивостей суб’єкта. 
Саме ці приховані змінні (так звані плазмові 
гени, інстинкти та ін.) як «згустки» неявного 
непередаваного знання найчастіше маються 
на увазі дослідниками [6, 7, 5, с. 3]. 
Призначення справедливого пока-

рання як запорука вироблення альтерна-
тивних видів покарань та професійного 
конструювання кримінально-правових 
санкцій. Щоб ефективно діяти і вибудову-
вати перспективні концепти наукових до-
сліджень, слід передбачати майбутній такий 
розвиток та засадах духовно-історичного 
минулого. Є. С. Жигарєв зауважує, що зло-
чинність можна уявити у вигляді кіношної 
стрічки, яка безперервно, постійно рухаєть-
ся, відзначаючи кожним кадром на екрані 
життя суспільства злочин. І ця стрічка має 
тільки початок – вбивство Каїном свого бра-
та Авеля, що заклала основу кримінальному 
насильству однієї малої частини людей над 
більшою, але не має кінця [8, с. 115–116]. 
Варто сказати, що кримінально-виконавча 
функція, яка полягає у забезпеченні вико-
нання вироку суду про призначення особі 
покарання, не має самостійного відокрем-
леного існування і поряд з кримінологічною 
і педагогічною створює оптимальну систе-
му досягнення цілей покарання. Оскіль-
ки покарання переслідує не лише кару, а 
і виправлення засудженого та запобіган-
ня злочинним проявам, то режим у місцях 
позбавлення волі, який визначає порядок 
виконання і умови відбування покарання, 
забезпечує досягнення всіх цілей покаран-
ня. Єдність цілей покарання передбачає єд-
ність функцій режиму. Отже, характеристи-
ка кримінально-виконавчих і кримінологіч-
них функцій режиму в місцях позбавлення 
волі базується на усвідомленні їх співвідно-

шення і взаємозв’язку, що разом з педаго-
гічними функціями утворюють їх цілісну 
систему оптимального досягнення мети по-
збавлення волі. Кримінально-виконавчі і 
кримінологічні функції режиму, незважаю-
чи на їх певну схожість і тісний зв’язок, роз-
різняються за характером, колом суб’єктів і 
об’єктом впливу [9, с. 162]. Як відомо, семан-
тика слова кара не відповідає істинній меті 
покарання, адже вона ґрунтується на прин-
ципі таліона «зуб за зуб, око за око». Водно-
час, свого часу професор М. М. Тагаєв під 
час викладання дисципліни судова медици-
на сказав, хто придумає кращу назву, аніж 
«тупе знаряддя праці»? Щось подібне від-
бувається з карою. На жаль, законодавець 
і наукова спільнота досі не винайшли кра-
щого смислового навантаження для аналогу 
кари. Звідси кара суперечить основному за-
кону християнства – Священному Писанню 
Нового Завіту – Євангелію, де Христос гово-
рить: хто вдарив тебе у праву щоку, а ти під-
став ліву. Тоді де ж тут межа милості, добра 
і справедливості, гуманізації, місця для аль-
тернативних покарань? Звідси основна ціль 
покарання характеризується комплексним 
спектром заходів впливу на свідомість та 
поведінку людини, у тому числі і духовних, 
зокрема таких, як молитва, у разі бажання 
і необхідності покаяння, участь у таїнствах 
причастя та інших богослужбових практи-
ках, передбачених богословськими догма-
тами, які сповідує християнин. Визначені 
законодавством, зокрема статтею 50 КК, 
цілі покарання: - кара як відплата за зло, ви-
правлення чи перевиховання засудженого з 
метою попередження вчинення нових зло-
чинів є лише зовнішньою стороною медалі, 
а надзвичайно важливо зосередитись та вну-
трішній складовій різноманітних факторів і 
впливів на поведінці людини, щоб вчиняти 
правомірно, законослухняно, доброчесно. 
Парадигма сучасної кримінології крізь 

призму методологічної інтеграції науко-
вих знань з найрізноманітніших галузей: 
вирішення важливих питань підвищення 
ефективності боротьби зі злочинністю. 
При написанні наукових праць з криміно-
логії пропонується використання методо-
логії, сформованої на основі комплексного 
(міждисциплінарного) підходу. Для цього 
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слід розглянути її цілісну функціональність 
і доцільність, що дозволить інтегрувати на-
працювання з різноманітних галузей знань, 
використовувати уміння і навички, необхід-
ні для вирішення важливих питань профі-
лактики та боротьби зі злочинністю. Уцьому 
аспекті, практико-значущим є визначення 
кримінології Г. А. Аванесова, за словами 
якого вона є системою однорідних і різно-
рідних за своєю предметною сутністю знань 
і методик, що утворюють специфічну ціліс-
ність, систему особливої міждисциплінарної 
науково-дослідницької діяльності, спрямо-
ваної на вивчення злочинності [10, c. 47].
Звідси надзвичайно важливою є інте-

грація наукових знань у напрямку міждис-
циплінарного співробітництва з метою про-
дукування високої якості наукових праць, 
підготовки кваліфікованих юридичних 
кадрів, – фахівців, які володітимуть саме 
комплексним знаннями. Реалізація комп-
лексного підходу в методології криміноло-
гії сприяє використанню методів: 1) метод 
інтеграції різних сфер пізнання: інтелекту-
альної, етичної та естетичної тощо; 2) ме-
тод історико-філософської реконструкції, 
звернений до визначення стилю мислення;-
3) етнокомпетентнісний метод дослідження 
професійної діяльності пропонується з ме-
тою підвищення інноваційної активності і 
економічної стабільності держави; 4) метод 
культурно-історичного розгляду феномена 
життя; 5) метод визначення цільової детер-
мінації майбутнього (особливо важливий 
для забезпечення політичного суверенітету 
і економічної незалежності для майбутніх 
поколінь); 6) метод формування наступнос-
ті, на основі відродження історичної пам’яті, 
відновлювальність органічного зв’язку по-
колінь (оптимізація інтелектуальних ресурсів 
суспільства); 7) метод аналізу паралельного 
розвитку етносу і суспільства [11, с. 87–89].
Тож охарактеризуємо деякі з цих мето-

дів. Метод інтеграції різних сфер пізнання 
(інтелектуальної, етичної та естетичної) пе-
редбачає єдність мислення, побудованого 
на основі органічної логіки, етичного прин-
ципу оптимістичного життєствердження і 
естетичної культури сприйняття природи і 
людства як цілісного (взаємодоповнюваного) 
різноманіття. Подібний метод необхідний 

для формування повноцінної, адекватної 
свідомості майбутніх поколінь [12, с. 68–70].-
Для визначення специфіки розвитку люд-
ського мислення важливий метод історико-
філософської реконструкції інтелектуальних 
традицій. Такий метод дозволяє визначити 
тип мислення (напр. «діалектичний») та про-
аналізувати історію його впливу на розвиток 
різних сторін життя суспільства [13, с. 3–7].
Метод культурно-історичного розгля-

ду феномену життя сприяє успішній інте-
грації природничих і гуманітарних знань 
у подальшому вивченні законів розвитку 
природи і суспільства. У цьому контексті 
важливий метод визначення цільової детер-
мінації майбутнього, сформований на основі 
органічної логіки і такого її закону, як закон 
одночасної дії двох детермінацій (причин-
ної детермінації і минулого та цільової де-
термінації майбутнього), де саме мета розви-
тку майбутніх поколінь виступає як первин-
не начало у відношенні до проживаючого 
моменту сьогодення. Визначення цільової 
детермінації майбутнього особливо важли-
ве, з точки зору збереження природного та 
культурно-історичного вигляду територій, а 
також при стратегічному плануванні життя 
цілих народностей на десятиліття і століття 
вперед. Вихідним інтелектуальним і етич-
ним принципом тут є природо- і людино-
береження, тобто збереження природних 
можливостей і творчих пізнавально-пере-
творювальних здібностей особистості. Саме 
такі здатності кожної окремої особистості і 
народу загалом є основою інноваційної ак-
тивності [14, с. 13].
Метод формування наступності також, 

як і попередні методи, передбачає інтегра-
цію природничих і гуманітарних знань (від-
родження духовних і господарських тра-
дицій багатьох поколінь жителів певного 
регіону). Цей метод опирається на глибоке 
дослідження, розуміння, прийняття особис-
тістю і суспільством історії свого роду (сім’ї), 
краю, країни, (авт. що необхідно для фор-
мування гармонійного природного та куль-
турного розвитку суспільства). При цьому 
відбувається і внутрішня інтеграція знань 
(співпраця різних наук), і зовнішня інте-
грація (з’єднання різних форм пізнання: 
наукової, художньої, релігійної, економіч-
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ної і політичної). У той же час не менш важ-
ливе значення в інтеграції наукових знань 
для вирішення важливих питань має метод 
аналізу паралельного розвитку етносу і при-
роди. Цей метод дозволяє розглядати стій-
кість етнічної системи, а також вирішувати 
питання безпеки та «природоподібності». 
Водночас стійку економічну ефективність 
майбутнього неможливо забезпечити без 
раціонального використання природного 
та культурного потенціалу кожного окремо-
го регіону [14, с. 13–14]. 
Як бачимо, вказані методи, які розро-

блені спеціалістами з агроекологічних пи-
тань, можуть бути успішно реалізованими у 
кримінології. Тут наглядно спостерігаються 
позитиви використання міждисциплінар-
ного підходу. Водночас, для нас особливу 
зацікавленість викликає етно-криміноло-
гічний метод дослідження у регіоналістиці 
задля вирішення найрізноманітніших про-
блем суспільства. Цей метод формується на 
основі теорії етногенезу і завдяки сучасним 
досягненням етнології та кримінології, чим 
можна досягти неабияких результатів. Він 
дозволить визначити вік етносу, схильного 
до вчинення злочинів, вплив біолого-гео-
графічних умов на злочинну діяльність, а та-
кож ступінь прояву матеріальних і духовних 
потреб людей (рівень «тиску суспільства на 
протиправну поведінку інших» і зміщення 
акцентів на творчу (інноваційну) активність 
на засадах духовно-ціннісних імперативів.
При цьому формування комплексного 

(синкретичного) знання можливе за умови 
високої позитивної мотивації у здійсненні 
пріоритетів майбутньої професійної діяль-
ності. Реалізація цього завдання у вищій 
юридичній освіті передбачає здійснення: 1) 
різнобічної просвітницької діяльності, спря-
мованої на відновлення історичної спра-
ведливості, свідомості високого мислення і 
формування глибоких уявлень про можли-
вості тієї чи іншої діяльності в конкретному 
регіоні шляхом профілактики та бороть-
би зі злочинністю; 2) тісний контакт юри-
дичних вузів з практичними підрозділами 
(майбутніми роботодавцями) з установами 
культури, що зберігають історичну пам’ять 
населення окремого регіону і країни зага-
лом; 3) створення грант-проектів, необхід-

них для розвитку наукових напрацювань у 
цьому напрямку. Так, інтеграція знань у ви-
рішенні кримінологічних питань профілак-
тики та боротьби зі злочинністю передбачає 
взаємодію широкого спектра наук, а також 
різноманітних форм пізнавальної діяльнос-
ті: мистецтва, права, релігії, економічного і 
управлінського, духовного досвіду.
Про взаємозв’язок теорії і практики 

у системі кримінологічних знань крізь 
призму міждисциплінарних зв’язків.-
В. А. Семенов приводить досить влучний 
приклад стосовно взаємопов’язаності теорії 
і практики. Потрапляючи на прийом до сто-
матолога, ми, як правило, не замислюємось 
і не цікавимось тим, як йдуть справи у світі 
медичної науки, якими проблемами пере-
ймаються вчені, пов’язані зі стоматологією у 
спеціалізованих галузях, що значиться в по-
рядку денному робочого графіка у менедже-
ра цієї стоматологічної клініки і т. д. Хво-
рого турбують його «конкретні проблеми». 
Однак для нього в кінцевому підсумку вияв-
ляється небайдужим те, наскільки безболіс-
ною виявиться сама процедура лікування, 
наскільки якісно буде виготовлений протез 
або поставлена   пломба. Таким чином, він 
волею чи неволею стає зв’язаним з загаль-
ною динамікою становлення і структуруван-
ня медицини як соціального інституту. Від 
того, як буде протікати процес інституціалі-
зації, у кінцевому підсумку залежатиме і пи-
тання про якість «чисто конкретних» відчут-
тів. Ця аналогія необхідна для того, щоб ще 
раз підкреслити визначальне значення ха-
рактеру зв’язку між теорією і практикою (у 
тому числі якщо пересічний громадянин не 
завжди усвідомлює сучасні світові та вітчиз-
няні кримінологічні процеси, керуючись, як 
правило, принципами «практичної логіки»), 
а також з тим, щоб якомога чіткіше і контр-
астніше позначити досить назрілу проблему 
у самому професійному середовищі. Тоб-
то «практикувати» без розвитку теорії стає 
дедалі складніше. Принципові питання, з 
яких починається будь-яка наука, – форму-
лювання основних понять, що володіють 
розвиненими операційними властивостями, 
наявність концептуального апарату, що до-
зволяє працювати з різноманіттям проявів 
досліджуваного феномена, тощо [15, с. 38]. 
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Практикуючий кримінолог – це спеці-
альна професія, представники якої беруть 
участь у багатьох переговорних процесах 
ЗМІ, спілкуються із засудженими, які від-
бувають покарання у місцях позбавлення 
волі, вивчають поведінку осіб у період їх-
ньої соціалізації після відбування покарань, 
працюють як консультантіи і беруть участь 
у вирішенні питань і неординарних ситуа-
цій різних рівнів. Водночас для того, щоб 
мати більш повне уявлення про дослід-
ницьку роботу в конкретному напрямку 
наукового розроблення важливо знати, що 
між теоретичними і суто прикладними ро-
ботами кримінологічного характеру існує 
проміжна ланка: той шар теоретичних роз-
робок, які Роберт Мертон назвав би «теорі-
ями середнього рівня» [16, с. 80–81]. Отож в 
окреслених межах цього підходу нині явно 
зберігається уявлення про кримінологію як 
про дисципліну в основному прикладного 
характеру, «теоретичне обслуговування» 
якої бере на себе соціологія. Водночас, над-
звичайно пріоритетним є міждисциплінар-
ний підхід визначення особливостей кримі-
нології як спеціалізованої галузі наукового 
знання, що сформувалася на базі соціоло-
гічного теоретико-методологічного фунда-
менту. Розвинена структура кримінології як 
спеціалізованої галузі знання у майбутньому 
буде пов’язана з розгалуженою мережею 
супутніх статусів: кримінолог-парламентар, 
кримінолог-теоретик, кримінолог-аналітик, 
кримінолог-консультант, кримінолог-ви-
кладач, кримінолог-політтехнолог, кримі-
нолог-релігієзнавець та ін. Сьогодні ж у ві-
тчизняному медійному просторі уявлення 
про кримінологію складається з численних 
медійних-виступів вітчизняного медіа-кри-
мінолога Анни Маряр, яка є скоріше ме-
діатором кримінології (завдяки її іміджу у 
ЗМІ, як фахівця, що формує громадську 
думку психолого-кримінологічного портре-
ту особистості чи інших нагальних суспіль-
но-значущих проблем). Водночас професій-
ні кримінологи-науковці наголошують, що 
справжня (наукова) кримінологія є набагато 
вищою і кардинально відрізняється від ме-
діакримінології. Власне, для буденної сві-
домості з точки зору її «практичної логіки» 
така громадська позиція є «нормальною» 

справою, адже хтось повинен боронити ме-
дійний простір. Водночас, настав час, коли 
професійні кримінологи повинні виходити 
на дедалі більш серйозні медіаплощадки та 
видавати власні інтерв’ю, лекції, тренінги 
з обґрунтуванням вирішення багатьох сус-
пільних проблем.
Перспективність розвитку ситуатив-

ної кримінології у взаємозв’язку з регіона-
лістикою. Оскільки більшість термінів, що 
використовуються у кримінології, запозиче-
но з різних наукових галузей, дослідникам 
часто доводиться зіштовхуватися з різним 
форматом тлумачення тих самих понять і 
категорій. У цьому розумінні «регіон» не є 
винятком і має різні за обсягом та змістом 
наповнення залежно від специфіки об’єкта 
і сфери його дослідження. Хоча всі визна-
чення поняття «регіон» і мають певні відмін-
ності, але все ж є одна спільна ознака, при-
таманна їм усім, – певна територія. Отже, 
саме територіальний устрій нашої держави 
свідчить про поділ української землі на пев-
ну територію – регіони [17, с. 16]. Особливо 
перспективним для наукового розроблення 
в умовах сьогодення є ситуативний підхід 
до стратегії боротьби зі злочинністю на регі-
ональному рівні. Розглядаючи тенденції різ-
номанітних стратегій, В. Н. Кудрявцев ви-
окремлював два шляхи: еволюційний та ре-
форматорський. Перший шлях пов’язаний 
з планомірним, послідовним і досить по-
вільним удосконаленням громіздкої та не-
повороткої системи кримінальної юстиції, 
пройдений багатьма країнами, який не дає 
суттєвих результатів. Водночас, у західних 
країнах та США, зіштовхнувшись із най-
більш тяжкими проявами злочинності, ста-
ли розробляти радикальніші заходи [18,-
с. 345], до яких можна віднести і ситуаційне 
попередження злочинності. 
У рамках кримінологічної науки здій-

снені непоодинокі спроби вивчення кри-
міногенної ситуації як наукової теорії. Єжи 
Бафія у монографії «Проблеми кримінології 
(діалектика криміногенної ситуації)» зазна-
чав: «Формулюючи концепцію криміноген-
ної ситуації як теорію зразкового аналізу еті-
ології злочинності та злочину, я звернувся 
до наявних у літературі тверджень у тому, 
що дії людини залежать як від впливів, які 
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спонукають до певних зразків поведінки, 
тобто від середовища, так і від ситуацій, у 
яких перебуває людина» [19, с. 70]. Звідси 
В. А Плешаков пропонує введення у науко-
вий обіг концепції нової теорії – ситуативної 
кримінології, яка не претендує на самостій-
ність у рамках теорій кримінально-право-
вого циклу, а є лише приватною теорією 
кримінології. Ця концепція заснована на 
опублікованих автором положеннях підхо-
дів до розкриття змісту ситуативної кримі-
нології [20]. Метою ситуативної криміноло-
гії з позицій ученого є виявлення та вивчен-
ня ситуацій, що сприяють формуванню та 
реалізації кримінальної мотивації, а також 
розроблення заходів щодо їх нейтралізації, 
усунення та активізації кримінологічного 
захисту або ситуаційного попередження. 
Головною метою ситуативної кримінології 
є зниження можливостей для скоєння зло-
чинів. Серед завдань ситуативної криміно-
логії виокремлюють: виявлення ситуацій-
них криміногенних факторів, що сприяють 
кримінальним проявам та не дозволяють 
ефективно захистити об’єкти від злочинних 
посягань; оцінка ситуаційних антикримі-
ногенних факторів, що протидіють злочин-
ним посяганням, та сприяння активізації і 
підвищенню ефективності кримінологічних 
захисних властивостей цих факторів; розро-
блення заходів ситуаційного попередження 
злочинів, включаючи віктимологічну про-
філактику. Загалом ситуативна злочинність 
означає, якщо це не заздалегідь підготов-
лений злочин, при якому самим злочинцем 
(злочинцями) створюються необхідні умови 
або долаються фактори, що заважають зло-
чинному посяганню, і, навпаки, ситуація 
провокує або сприяє з тієї чи іншої причи-
ни скоєнню злочину. Зазвичай це такі ситу-
аційні злочини, як квартирні, кишенькові 
крадіжки, крадіжки зі складів, магазинів, 
хуліганські грабежі, розбійні напади та інші 
дії на вулицях та в інших громадських міс-
цях тощо [21, с. 124]. Очевидно, криміноло-
гічний моніторинг кримінальних ситуацій 
не лише важливий, а й необхідний, адже за 
його допомогою можна вжити реальних за-
ходів для захисту громадян, майна від мож-
ливих злочинних посягань. Він дозволить 
розробляти оптимальні програми запобі-

гання скоєнню злочинів певного виду. При 
вказаному підході щодо кожного злочину 
необхідно аналізувати кримінологічну ситу-
ацію, виявляючи невикористаний потенці-
ал профілактичної ситуації, вживати заходів 
щодо запобігання рецидивної злочинності 
тощо. Результати такого аналізу мають бути 
використані для підвищення ефективності 
попередження різноманітних криміноло-
гічних ситуацій. У цьому випадку фахівець 
із попередження злочинів (це може бути 
дільничний уповноважений чи спеціальний 
співробітник профілактичних підрозділів, 
про створення яких у поліцейських підроз-
ділах уже багато говорилося) повинен бути 
присутнім на місці злочину у складі слідчо-
оперативної групи [21, с. 127]. 
Світовий досвід боротьби зі злочинністю 

свідчить, що сьогодні відбувається подріб-
нення соціологічної аналітики і емпірики: 
кримінологія рухається від Чиказької шко-
ли, сфокусованої на структурних аспектах 
класової динаміки і заходах соціальної по-
літики до поліцейської практики, увагу якої 
направлено на стеження за місцями най-
більш вірогідного вчинення злочину і лов-
лю конкретного злочинця [22, с. 299]. 
Стосовно вибудовувння картини су-

часної злочинності в аспекті її ситуаційної 
протидії О. М. Бандурка та О. М. Литвинов 
під час ситуаційного аналізу протидії зло-
чинності виокремлюють такі її характерис-
тики, як структура, зміст, сенс і значення. У 
нашому спектрі звертає на себе увагу її сенс 
– спосіб усвідомлення ситуації її безпосеред-
німи учасниками, а також силами, що стоять 
за ними і навколо них; актуальні структура 
і стан свідомості учасників ситуації, ті спосо-
би, у які вони ставлять для себе питання «що 
відбувається» і «що робити», а також спосо-
би, за допомогою яких вони на ці питання 
відповідають. Аналіз сенсу ситуації зводить-
ся до виявлення впливу на її динаміку різно-
манітних людських факторів: інтелектуаль-
них, мотиваційних, вольових, ментальних, 
морально-етичних та інших «ідеальних» 
характеристик учасників ситуації. Головним 
тут виступає питання, як, чому і яку модель 
ситуації будує собі кожен її учасник. Відпо-
відь на нього передбачає насамперед аналіз 
їх світорозуміння, «картини світу», яку утво-
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рюють базові посилки і підстави суджень і 
дій, серед іншого і способів побудови моде-
лі ситуації. Зв’язок ідеального і реального 
в ситуації має інтерактивний характер: те 
чи інше розуміння сенсу ситуації набуває 
онтологічного характеру, стає невід’ємною 
складовою ситуації, активно скеровує її роз-
виток. Розуміння сенсу ситуації – це не якесь 
механічне «зчитування», це завжди творчий 
акт, породження індивідуальної свідомості 
[23, с. 67]. 
Справді, кожна людина, життєва ситуа-

ція індивідуальні і потребують особистісно-
го підходу. Слідчий добре знає, що немає 
абсолютно однакових кримінальних прова-
джень. Аналогічно як не можна повторити 
життєвий шлях, так само неможливо від-
творити індивідуальну ситуацію, адже в ній 
задіяна величезна кількість внутрішньоду-
ховних чинників і процесів, що характерно, 
які можуть і не залежати від вольових ха-
рактеристик поведінки людини. Прийняття 
ефективних рішень у ситуативній площині, 
як засвідчила практика, є найбільш перспек-
тивним пріоритетом. Зокрема, це тактика 
ведення російсько-української війни, яка 
увінчалася неабиякими успіхами з початку 
протистояння російській збройній агресії. 
Ситуативна боротьба з коронавірусом також 
дала багато позитивних результатів. Звідси 
ситуативне управління процесами злочин-
ності з позицій науковості потребує свого 
ґрунтовного розроблення та популяризації. 
Найчастіше буває так, що жертва сама 

спровокувала скоєння злочину: коли, на-
приклад, у нічну пору доби дівчина повер-
тається додому одна, в одязі, що привертає 
увагу. Ситуативна кримінологія в основі 
своїй має, безперечно, попередження кри-
міногенних факторів і явищ, що дозволяють 
уникнути злочинних посягань. Йдеться, 
передусім, про умови, за яких неможливо 
заздалегідь підготуватись до скоєння зло-
чину. Найчастіше ситуативна кримінологія 
затребувана у регіональній злочинності. 
Управлінцям нового типу важливо зважати 
на думку населення – особливо у випадках, 
коли висловлюється різке невдоволення 
з того чи іншого питання та шляхів вирі-
шення ситуації. Використання ситуативних 
методик, на наш погляд, є пріоритетом. В 

цьому аспекті заслуговує уваги здійснення 
наукових досліджень на межі регіоналісти-
ки та ситуативної злочинності.
Серед наукових проблем, які потребу-

ють детального розроблення у руслі ситуа-
тивної злочинності, можна назвати такі: «си-
туативна етика», «ситуативна інформація», 
«ситуативна модель», «ситуативна норма», 
«ситуативна кімната», «ситуативна людина», 
«ситуативний маркетинг», «ситуативний 
характер», «ситуативна поведінка», «ситуа-
тивна тривожність», «ситуативна стійкість», 
«ситуативна профілактика», «ситуативна го-
товність», «ситуативна актуалізація ціннос-
тей», «принцип ситуативності», «ситуативна 
обізнаність», «ситуативна мова», «ситуативна 
більшість», «ситуативна теорія», «ситуатив-
ний розвиток», «ситуативна реакція», «ситу-
ативна співпраця», «ситуативне лідерство», 
«ситуативна мотивація», «ситуативна твор-
чість», «ситуативний підхід», «проблемно-
ситуативна психодіагностика», «ситуатив-
на ідеологія», «ситуативна проникливість», 
«ситуативна тривожність» (на кшталт фобії 
«білого халату» чи під час екзаменаційних 
іспитів) тощо. Окремі смислові навантажен-
ня ситуативності повинні стати предметом 
подальших наукових пошуків і досліджень.
Загалом, одним негативним проступком 

не можна судити людину. Говорять: «Кра-
ще один раз побачити, аніж сто разів почу-
ти». Слід враховувати весь спектр ситуацій, 
і коли на чаші терезів переважає зло, тоді 
потрібне втручання за принципом: «Мов-
чати на гріх також гріх». Звідси випливає, 
що краще попередити, аніж боротись із роз-
повсюджуваним злом. Мабуть, не викли-
кає сумнівів, що ситуативна кримінологія 
потребує свого детального розроблення в 
аспекті вирішення широкого спектру про-
блем регіональної, загальнодержавної, за-
гальносвітової злочинності.
Особливо важливою ця теорія є з пози-

цій практичного підходу у науці, що задає 
ритм подальшого інноваційного розвитку 
кримінології. З позицій взаємозв’язку з ре-
гіоналістикою важливим є традиційно-зви-
чаєві, історико-культурні та духовно-сутніс-
ні характеристики окремої людини, регіону, 
держави та загального стану криміногенних 
ситуацій. Важливим є вироблення стратегії 
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і тактики попередження злочинності відпо-
відно до сучасних реалій, щоб нейтралізува-
ти криміногенні збудники та запобігти но-
вим злочинним проявам. 
Стратегія планування та боротьби зі 

злочинністю на прикладі сучасних вій-
ськово-політичних дій російсько-укра-
їнської війни. Вироблення стратегічної 
політики держави у сфері протидії злочин-
ності включає врахування трьох складо-
вих: минулого, сьогодення та майбутньо-
го. Недарма говориться, що спочатку ве-
ликі війни перемагаються на папері, тобто 
шляхом професійного стратегічного пла-
нування, а вже згодом у реальному житті. 
Це головний критерій майбутніх перемог. 
Реальний стан російсько-української ві-
йни свідчить, що російське воєнне коман-
дування наносить авіаудари по об’єктах 
критичної інфраструктури, а також вій-
ськових будівлях за картами 1945 року. З 
тих пір, безперечно, вже багато чого змі-
нилось, реорганізувалось. Справді, хіба 
що у післявоєнні роки там здійснювали 
те чи інше виробництво для потреб армії, 
відбувалась підготовка військовослужбов-
ців чи проходила діяльність, яка сприяла 
б нарощуванню воєнного потенціалу. А на 
сьогодні функціональне призначення та-
ких будівель суттєво трансформувалось, 
змінилося. Можна сказати, що це лише на 
користь українцям, адже в умовах насту-
пальних операцій ми довели, що можемо 
не лише активно оборонятись, але насту-
пати і перемагати. Подібне відбувається 
і в реальному житті правоохоронного по-
передження і боротьби зі злочинністю у 
державі шляхом вироблення законодав-
чого інструментарію чи то на ідеологічно-
доктринальному рівні як орієнтир та на-
прям діяльності вибудовуваний на основі 
прогнозу стратегічних принципів та мо-
делей поведінки злочинця, як перемож-
на перспектива у бажаному майбутньому 
кримінологічної безпеки суспільства чи як 
прийом, чи методика в боротьбі зі злочин-
ністю, відповідна концепція або доктрина. 
Слід також сказати, що зовсім недавно 

стратегічне управління ґрунтувалося на піз-
нанні можливостей і небезпек, виходячи з 
аналізу зовнішнього середовища [24]. Сьо-

годні на перший план виходить проблема 
пізнання, розвитку та потенціалу протидії 
злочинності, а також проактивна діяльність 
зі зміни зовнішнього контуру з тим, щоб по-
тенціал системи був завжди затребуваним, 
максимально використовувався і безперерв-
но збільшувався. Під час вибору стратегій 
треба виходити не стільки з можливостей, 
скільки із запитів зовнішнього середовища, 
брати участь у формуванні його вимог до 
протидії злочинності та шляхом творчого 
використання власних і сторонніх ресурсів 
доводити здатність задовольняти ці вимоги 
[25, с. 18]. 
Якщо звернутись до книги американ-

ських авторів [26], то стратегії у сфері про-
тидії злочинності можна розглядати з різ-
них ракурсів: як план і майбутній результат 
законодавчої та правоохоронної діяльності 
або як орієнтир чи напрям діяльності пра-
воохоронного суб’єкта, розвинений на базі 
прогнозу. Стратегія також може виступати 
як принцип або модель поведінки правоо-
хоронного суб’єкта, як перспектива (бажане 
майбутнє кримінологічної безпеки суспіль-
ства) або як особливий прийом чи методика 
в боротьбі зі злочинністю. Стратегія форму-
ється також як концепція або доктрина [27]. 
У свою чергу, уніфікація в науці є поганим 
знаком. Одним з варіантів стратегії проти-
дії злочинності є узагальнююча, якісно нова 
модель взаємодії засобів стримування дезін-
теграції нестабільного середовища, сфор-
мована для забезпечення кримінологічної 
безпеки, підтримання правового порядку, 
захисту особи, суспільства і держави від за-
гроз злочинності на основі визначених ці-
лей (критеріїв) та оптимального розподілу 
матеріальних і соціальних ресурсів. З погля-
ду особистості стратега (керівника суб’єкта 
протидії злочинності), що розробляє стра-
тегію, можна додати, що це – інтелектуаль-
ний проєкт (образ) ідеального передбачен-
ня (осягнення) можливості реального до-
сягнення стратегічних цілей забезпечення 
майбутнього стану кримінологічної безпеки, 
правового порядку, захисту особи, суспіль-
ства та держави від загроз злочинності за до-
помогою вмілого маневрування дефіцитом 
ресурсів, а також з урахуванням особливос-
тей зовнішнього та внутрішнього контурів 
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управління [25, с. 18–19]. Стратегія, узгодже-
на з виявленою за допомогою аналізу тен-
денцією, здатною в майбутньому перетвори-
тися на реальну загрозу безпеці суспільства, 
надає можливість побачити те, що наразі не 
проявляється належним чином. Так, у про-
цесі стратегічного аналізу і формулювання 
висновків доцільно акцентувати увагу як 
на попередження можливих небезпек, так 
і на заходи, що стимулюють розвиток по-
зитивних тенденцій шляхом: - загального 
оцінювання викликів і загроз криміноло-
гічній безпеці від злочинності; - оцінюван-
ня загроз у конкретних сегментах життєді-
яльності суспільства і від конкретних видів 
злочинної діяльності; - розгляду результатів 
аналізу майбутніх загроз, уразливості систе-
ми кримінологічної безпеки; - оцінювання 
потенційної шкоди від злочинності; - прове-
дення ідентифікації відхилень у соціальних 
процесах і явищах, які є індикаторами за-
гроз і проблем, що виникають; - оцінюван-
ня результатів аналізу майбутнього розви-
тку сфери протидії злочинності з акцентом 
на потенційний вплив злочинної діяльності 
всередині розглянутого сценарію розвитку. 
Звідси, стратегічний аналіз передбачає ор-
ганізацію постійного моніторингу, зокрема 
суцільного спостереження за можливим за-
родженням паростків нових тенденцій, на-
приклад нових видів злочинної діяльності 
в умовах розвитку глобальної економічної 
кризи або нестабільного середовища управ-
ління [25, с. 22]. Класичним прикладом 
комплексної стратегії протидії злочинності 
є боротьба з організованою злочинністю, 
яка здійснюється політичними, економіч-
ними, правовими, правоохоронними, соці-
ально-психологічними методами, що утво-
рюють стратегії більш високого рівня – на-
ціональної безпеки держави. Взаємозв’язок 
і взаємозумовленість стратегій протидії зло-
чинності і їх інтеграція в стратегію вищого 
рівня є основою стратегічного управління 
[28, с. 7]. 
Щодо актуалізації питання криміноло-

гічної безпеки держави в умовах сьогоден-
ня. Як слушно зауважує Т. В. Мельничук, 
організаційно-правове забезпечення кримі-
нологічної безпеки відображає практичну 
необхідність розробки науково обґрунтова-

них інноваційних механізмів та технологій 
охорони соціуму від загроз криміногенного 
характеру. Звідси, одним з пріоритетних за-
вдань має стати перманентний моніторинг 
загроз та соціальне управління ризиками 
кримінологічної безпеки. Більше того, важ-
ливість розвитку та зміцнення ідеї криміно-
логічної безпеки викликана необхідністю 
формування нової ідеології протидії злочин-
ності, а саме: трансформації правоохоронної 
системи з силової спрямованості на реальне 
вирішення кримінальних конфліктів та за-
безпечення безпеки від злочинних пося-
гань. Концепція кримінологічної безпеки 
не є панацеєю від злочинності, однак вона 
формує базові напрями кримінологічної по-
літики, передусім соціальної спрямованос-
ті, що гарантує проголошені Конституцією 
цінності [29, с. 137]. Таким чином, питання 
кримінологічної безпеки особи, суспільства 
та держави, її об’єктивний стан, виклики і 
загрози допоможе краще розібратись у ви-
явленні причин злочинності різноманітни-
ми органіаційно-управлінськими та духо-
вно-сутнісними засобами. Сьогодні стало 
зрозумілим, як важливо, коли державний 
кордон та повітряний простір держави за-
хищений, а громадяни знаходяться в безпе-
ці. Неабиякого значення за таких умов на-
була духовна протиповітряна оборона дер-
жави, адже багато людей усе ж звернулись 
до Бога, після багатьох років комуністичних 
гонінь і переслідувань та тридцятиліття іде-
ологічного плюралізму і свободи совісті, а 
головне нинішньої російсько-української 
війни. Підготовка фахівців широкого про-
філю обізнаності з питань кримінологічної 
безпеки є запорукою перемог держави на 
багатьох фронтах. Формування цілісного, 
концептуального світобачення конкретною 
людиною у сфері глобальних потрясінь є 
умовою міцності державної ідеології та ста-
більності подальшого державного розвитку.

Висновки
Методологічна картинка сучасної кри-

мінотеології надзвичайно різноманітна і по-
требує постійного збагачення, особливо що 
стосується її духовно-ціннісної парадигми, 
міждисциплінарних зв’язків, ситуативно-
регіоналістського управління злочинністю 
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у руслі етнокомпетентнісних духовних ха-
рактеристик та впливів на особу злочинця. 
Винайдення організаційно-управлінських 
методик інноваційних механізмів протидії 
злочинності спонукає задуматись в аспек-
ті розроблення кримінологічних методич-
них рекомендацій (див. Додатки нижче) 
для працівників правоохоронних структур 
(передусім поліцейських) з метою якісного 
розслідування кримінальних проваджень. 
Тут йдеться про вивчення особистості зло-
чинця, де в найкоротші строки можна було 
б вплинути на нього за допомогою крилатих 
фраз, висловів видатних людей, передових 
кримінологічних практик здатних зачепи-
ти найтонші струни душі, розтопити серце 
людини. У них можуть міститися і кумедні 
фрази, щоб дати місце для перезавантажен-
ня напруженості обстановки. Часами вони 
можуть бути універсальними для багатьох 
суб’єктів кримінологічної протидії злочин-
ності на ідейно-духовному рівні. Доречним 
є запрошення видатних спеціалістів кри-
мінологів високого рівня на регіональні та 
загальнодержавні рівні, щоб дати відповідні 
рекомендації, як поводити себе у тій чи ін-
шій ситуації, йдеться про створення відпо-
відних груп кримінологічних політтехноло-
гів.

 З іншого боку, як відомо, немає нічого 
сильнішого в цьому світі як молитва правед-
ника, адже вона мертвих воскрешає, бісів 
виганяє. З метою конструктивної взаємодії 
церкви і держави пропонується посилення 
таких процесів. Сьогодні у більшості полі-
цейських структур регіонального рівня по-
будовані каплиці, однак немає повноцінних 
храмів зі священиком, який би щодня слу-
жив божественну літургію і молився за пра-
воохоронців, а у разі потреби, – злочинців, 
щоб вивести відповідну організацію ідеоло-
гічної та правозастосовної роботи на якіс-
но нові щаблі управлінської правоохорони. 
Такі практики суттєво допоможуть і дадуть 
набагато більше позитивних результатів. 
Йдеться також про створення відповідних 
чат-груп у Вайбер, Вацап, інших соціаль-
них месенджерах із виставленням фото та 
відеозвітів відповідної роботи, що посилить 
підняття рівня духовності серед колекти-
вів, сприятиме викоріненню лихослів’я, за-

провадженню багатьох інших позитивних 
практик.
Сьогодні існує кримінологічна експерти-

за нормативно-правових актів на знак вияв-
лення злочинного закону, антикорупційна 
експертиза, і в правозастосовній практиці 
вже активно застосовується релігієзнавча 
експертиза. Однак спеціалістів у галузі під-
готовки останньої на всеукраїнському рівні 
практично немає. Скажемо, що криміноте-
ологія могла б суттєво допомогти у її про-
веденні, визначенні загальної обізнаності 
особи злочинця, розробленні рекомендацій 
щодо виявлення і протидії екстремістських 
проявів, вмінні спілкуватись з атеїстом, ко-
муністом чи демократом, щоб засвідчити пе-
ремогу правди, істини та справедливості. У 
цих процесах необхідні високі рівні і стани 
духовності. Подібно як фізична сила потре-
бує своєї підтримки, щоденних тренувань у 
спортзалах, так і духовні сили потребують 
вичитування молитовного правила хоча б 
ранішніх і вечірніх молитов, інших правед-
них стоянь, щоб бути завжди у формі, тонусі, 
заради перемоги у будь-якій суспільній бо-
ротьбі. Реанімувати сучасну кримінологію 
від постійного скорочення годин її викла-
дання, актуалізувати її є неустанним завдан-
ням вченого-кримінолога.
І, насамкінець, слід зазначити, як важ-

ливим є дослідження духовних витоків і 
основ сучасної кримінології заради торже-
ства верховенства права в державі на за-
садах істинності. «Слово про закон і благо-
дать» митрополита Київського Іларіона дає 
нам чітке розмежування і розуміння Букви 
і Духу Закону, коли Буква може викону-
ватись, а Дух – порушуватись. Прикладом 
цьому є законники, про яких часто йдеться 
у священному писанні. Найбільш яскравим 
прикладом протиріч «Букви і Духу Закону» 
є постанова ВЦВК і РНК СРСР «Про охоро-
ну майна державних підприємств, колгоспів 
та кооперативів та про зміцнення громад-
ської (соціалістичної) власності», відома під 
назвою «Закон про п’ять колосків». Розкра-
дання майна колгоспів каралося розстрілом, 
за «пом’якшувальних обставин» – позбав-
ленням волі на строк не менше від 10 років. 
«Законом про п’ять колосків» фактично лю-
дям заборонено мати їжу [30]. Це далеко не 
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повний перелік прикладів, коли мораль, дух 
права, Закону має настільки велику силу, що 
все інше втрачає сенс і значення, стає без-
мірним порівняно з божественною та народ-
ною волею і невидимим торжеством права, 
коли слова безсилі перед силою Духа. 

Додатки
Зразок розроблення кримінологічних 

методичних рекомендацій, що можуть бути 
застосовані у найрізноманітніших сферах 
суспільного життя та навчально-науковій 
практиці у виді крилатих висловів видатних 
особистостей:

- «Ми можемо знати більше, ніж здатні 
розповісти» (We can know more, than we can 
tell), – один із найбільш відомих афоризмів 
англійського економіста М. Полані.

- «Заберіть у мене мої гроші, заводи, вер-
стати та фабрики, але залиште мені моїх лю-
дей – і у скорому часі ми створимо заводи, 
кращі за колишні» Генрі Форд .

- «Суд над священиком» знаменитого ад-
воката і оратора Ф. Н. Плевако (1842–1908). 
Йдеться про справу священника похилого 
віку, звинуваченого в перелюбстві та кра-
діжці. У Ф. Н. Плевака зазвичай перед су-
дом запитували, як довго він має намір вес-
ти мову? «Однієї фрази вистачить», – відпо-
вів захисник. Прокурор яскраво описав гли-
бину падіння священнослужителя, «дно, на 
якому той опинився, після чого нещасному 
ще до геєни вогненної загрожувала багата 
холодом Сибір. Надто вже були злі присяж-
ні на грішника. Ще б пак – від інших вима-
гав дотримання Божих заповідей, а сам!» На 
це адвокат промовив: «Панове присяжні за-
сідателі! Згадайте, скільки гріхів відпустив 
вам батюшка за своє життя, то невже ми те-
пер не відпустимо йому одного гріха, який 
він вчинив?» Злість присяжних як рукою 
зняло: всі розсміялися, а священника ви-
правдали [31].

- архієпископ Лука Кримський (у миру 
Валентин Феліксович Войно-Ясенецький 
(1877–1961)) – знаменитий лікар-хірург, 
доктор богослов’я, професор, а сьогодні за-
числений до лику святих. Свого часу святи-
тель блискуче відповів латишу Я. Х. Петер-
су, який очолював ташкентську ЧК та вирі-
шив зробити суд показовим і сам виступав 

на ньому громадським обвинувачем. Коли 
слово отримав професор Войно-Ясенець-
кий, він рішуче відкинув аргументи звину-
вачення. Я. Х. Петерс запитав: «Скажіть, піп 
і професор Ясенецький-Войно, як це ви вно-
чі молитеся, а вдень людей ріжете?» Отець 
Валентин відповів: «Я ріжу людей для їх-
нього порятунку, а в ім’я чого ріжете людей 
ви, громадянин громадський обвинувач?» 
«Як це ви вірите в Бога, піп і професор Ясе-
нецький-Войно? Хіба ви його бачили, свого 
Бога?» – знову звернувся до священника че-
кіст. «Бога я справді не бачив, громадянине 
громадський обвинувач. Але я багато опе-
рував на мозку і, відкриваючи черепну ко-
робку, ніколи не бачив там також і розуму.-
І совісті там теж не знаходив», – відповів 
святитель [32]. 
І ще один цікавий випадок. Несподіва-

но для всіх, перш ніж розпочати операцію, 
Войно-Ясенецький перехрестився, пере-
хрестив асистента, операційну сестру та хво-
рого. Останнім часом він це робив завжди, 
незалежно від національності та віроспові-
дання пацієнта. Якось після хресного зна-
мення хворий, –  за національністю татарин, 
сказав хірургу: «Я ж мусульманин. Навіщо 
ж Ви мене хрестите?» Була відповідь: «Хоч 
релігії різні, а Бог один. Під Богом усі єдині» 
[33].
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SUMMARY 
The formation of the paradigm of criminological 

doctrine took place in the bosom of sociology, the initial 
positivist message of which determined the features 
of the process of its formation as a specialized fi eld 
of knowledge.  Separation of criminology into an 
independent branch in a very short historical time, - 
this is only the 60th anniversary of its founding and 
formation as a science, at the same time, the demand 
for practical recommendations formed in society the 
idea of it mainly as an applied discipline. Today, in 
order to, so to speak, “the infl ux of new blood”  the 
establishment of its interdisciplinary status as the most 
generalizing theoretical and practical science and 
academic discipline of the criminal law cycle, there is 
a need for such a rethinking from the standpoint of 
the spiritual and value component.  

The problem of the ratio of spiritual and rational 
knowledge, development of new research methods 
in line with the ethno-competence characteristics of 
the regional level of counteraction and combating 
crime in a situational approach, as well as forecasts 
and strategies of criminological security, which 
are updated in the article from the standpoint of 
practical signifi cance, necessitates further theoretical 
development of this problem in line with the formation 
of criminotheology. The introduction of organizational 
and managerial, innovative mechanisms to combat 
crime will contribute to the development of the 
foundations of law enforcement in society from 
criminogenic threats of today based on spiritual and 
value priorities. In these processes, an important task 
is to monitor various areas of scientifi c and practical 
activities to identify these criminogenic challenges. The 
ability to manage the criminogenic situation and its 
protection from internal and external contradictions 
are fundamental methodological principles. The 
importance of developing this problem is due to 
the need to form a new spiritual and philosophical 
paradigm (criminotheology), rhetoric and ideology 
of combating crime, which involves, in particular, a 
departure from the use of force and the commitment 
to a real solution to confl icts and problems, which 
will contribute to the overall security against criminal 
encroachment.  Under such conditions, an important 
task is to further the development of the spiritual 
and value concept of legal understanding within the 
framework of criminology, which would be based on 
the social orientation and functioning of the state, 
the key idea of which is to “serve” the neighbor, the 
people, society, which is the highest mission on earth 
from the standpoint of scripture and sacred tradition, 
the legal basis of the constitutional level, the true rule 
of law, which needs its appropriate consolidation as 
the highest legal and social value and benefi t for the 
proper functioning of social relations.

Key words: crime, spiritual and value component, 
criminology, interdisciplinary status.
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ÏÐÅÄÌÅÒ ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÇÁÀÃÀ×ÅÍÍß 
Ó ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÀÂ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ 

У статті на основі вироблених теорією 
кримінального права підстав криміналізації 
суспільно небезпечних з’ясовано генезу та со-
ціальну необхідність існування норми, яка 
регламентує кримінальну відповідальність за 
незаконне збагачення (ст. 3685 Криміналь-
ного кодексу України). Автором зосереджено 
увагу на проблемних питаннях предмету не-
законного збагачення. Встановлено, що пред-
метом незаконного збагачення є активи: 
а) грошові кошти, у тому числі електронні; 
б) інше майно (оборотні активи – готівка 
та кошти, запаси, які можуть бути досить 
швидко трансформовані в готівку (як прави-
ло, протягом року); основні фонди з довгим 
терміном служби, що використовуються 
підприємством при виробництві товарів і 
послуг, які включають такі нематеріальні 
активи, як патенти і торгові знаки (що не 
мають натуральна-речової форми, але цінні 
для підприємства), капіталовкладення в інші 
компанії або довготермінові цінні папери, 
«витрати майбутніх періодів» і різні інші ак-
тиви (залежно від профілю того чи іншого під-
приємства), а також доходи від них, якщо їх 
розмір (вартість) перевищує одну тисячу нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян; 
в) обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а 
також роботи чи послуги, надані особі, упо-
вноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування).
Активи, які перераховані у кримінально-

правовій нормі незаконного збагачення ви-
користовуються та застосовуються у різних 
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нормативних документах , що обумовлює про-
блематику та актуальність їх дослідження.
Ключові слова: незаконне збагачення, кри-

мінальне правопорушення, кримінальна від-
повідальність, предмет кримінального право-
порушення, активи, грошові кошти, майно, 
спеціальний суб’єкт.

Постановка проблеми
Відповідно до ст. 19 Конституції Укра-

їни, посадові особи зобов’язані діяти лише 
на підставі, у межах повноважень та в спосіб, 
що передбачені Конституцією та законами 
нашої держави [1]. Від реалізації цього по-
ложення значною мірою залежить належна 
діяльність державного апарату, функціону-
вання підприємств, установ та організацій 
усіх форм власності, своєчасне й справедливе 
розв’язання соціальних проблем, забезпечен-
ня реалізації конституційних прав і свобод 
людини та громадянина, законних інтересів 
юридичних осіб. На вирішення цих питань 
має бути спрямовано зусилля всіх службових 
осіб владних органів.
Однак службові особи у сферах публічно-

го права нерідко вдаються до злочинних по-
рушень покладених на них обов’язків. Своїми 
протиправними діями вони унеможливлю-
ють нормальну роботу органів державної вла-
ди, місцевого самоврядування, підприємств, 
установ та організацій державної форми влас-
ності, завдають значної шкоди державним і 
громадським інтересам, охоронюваним за-
коном правам фізичних та юридичних осіб, 
підривають авторитет держави, грубо по-
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рушують законодавчо закріплений порядок 
здійснення повноважень службовими особа-
ми органів влади, місцевого самоврядування, 
управлінських структур приватного сектора.
Одним із найбільш поширених і небез-

печних кримінальних правопорушень цієї 
категорії є незаконне збагачення (ст. 3685 
Кримінального кодексу (КК) України), а іс-
нування цього соціально негативного явища 
зумовлене багатьма чинниками – економіч-
ними, соціальними, політичними, психоло-
гічними.
Безумовно, Україна перебуває ще на шля-

ху становлення та розвитку кримінальної від-
повідальності за незаконне збагачення, і без-
ліч наукових дискусій із цього питання, які 
тривають від самого початку запровадження 
такої відповідальності, є тому свідченням. 
Метою цих дискусій є вироблення оптималь-
ної для нашої країни моделі кримінальної 
відповідальності за незаконне збагачення, що 
стало б потужним складником у механізмі бо-
ротьби з корупцією. І передусім це стосується 
формулювання самої норми КК України, що 
у чинній редакції, на жаль, не здатна належ-
ним чином відповідати сучасним викликам у 
цій сфері [2, с. 76].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання кримінальної відповідальності 
за незаконне збагачення в Україні розгляда-
ли у своїх працях: А. В. Андрушко, П. П. Ан-
друшко, А. А. Вознюк, О. І. Гузоватий, О. П. 
Денега, О. О. Дудоров, В. М. Киричко, О. В. 
Кришевич, М. І. Мельник, Д. Г. Михайленко, 
В. О. Навроцький, А. С. Політова, А. В. Сав-
ченко, С. С. Чернявський, Н. О. Симоненко, 
В. Я. Тацій, О. О. Титаренко, В. І. Тютюгін, Г. 
О. Усатий, М. І. Хавронюк, І. Б. Юрчишин, І. 
М. Ясінь та інші. Праці зазначених науковців, 
безперечно, становлять наукову та практич-
ну цінність, однак чимало питань пов’язаних 
з кримінальною відповідністю за незаконне 
збагачення в Україні залишаються дискусій-
ними, а окремі недостатньо чи взагалі не до-
слідженими в контексті змін та доповнень. 

Виклад основного матеріалу
Успіх подальшої розбудови України як 

суверенної і незалежної, демократичної, со-

ціальної, правової держави нині, як ніколи 
раніше, залежить від рішучості політиків, 
державних діячів та публічних службовців і 
принциповості кожного громадянина та гро-
мадянського суспільства загалом у боротьбі 
із зовнішнім і внутрішнім ворогом. Одним із 
найбільш небезпечних внутрішніх супротив-
ників України є корупція, яка унеможливлює 
ефективний економічний, соціальний та гу-
манітарний розвиток України, уповільнює її 
європейську інтеграцію, що зрештою грає на 
руку зовнішнім ворогам нашої держави. Саме 
тому викорінення корупції нині є одним із 
найважливіших завдань Української держа-
ви [3, с. 7].
Так, звертаючись до короткого генезису 

кримінальної відповідальності за незаконне 
збагачення зауважимо, що ще у 2003 р. на за-
гальносвітовому рівні прийнято Конвенцію 
ООН проти корупції, у ст. 20 якої встановле-
но можливість ужиття таких законодавчих та 
інших заходів, які можуть бути необхідними 
для визнання злочином умисне незаконне 
збагачення, тобто значне збільшення активів 
державної посадової особи, яке перевищує 
її законні доходи та які вона не може раціо-
нально обґрунтувати, за умови дотримання 
своєї конституції та основоположних прин-
ципів своєї правової системи [4]. Хоча від-
повідальність за згаданий злочин існувала в 
окремих країнах і до прийняття Конвенції, 
але саме із цього моменту питанню протидії 
незаконному збагаченню як окремому злочи-
ну почали приділяти відповідну увагу у бага-
тьох країнах світу.
Україна не залишилася осторонь цього 

процесу і 18 жовтня 2006 р. ратифікувала за-
значену Конвенцію. Згодом незаконне зба-
гачення було криміналізоване, КК України 
доповнено ст. 3682, яка неодноразово підда-
валася змінам і отримувала нові редакції, а в 
2019 р. ця стаття загалом була визнана Кон-
ституційним Судом України такою, що не від-
повідає Конституції України. У цьому ж 2019 
р. кримінальна відповідальність за вказане 
кримінальне правопорушення була відновле-
на введенням в КК України ст. 3685, яка за-
лишається чинною [2, с. 76; 5].
У кримінально-правовій науці важливе 

значення має правильне теоретичне та прак-
тичне розуміння предмета складу криміналь-
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ного правопорушення, оскільки уміння чітко 
виокремити в кримінально-правовій нормі 
предмет, сприятиме належній кваліфікації 
кримінального правопорушення. При визна-
ченні предмета відносин, які охороняються 
Розділом XVII Особливої частини КК Укра-
їни [6], необхідно враховувати, що предмет 
кримінального правопорушення та предмет 
суспільних відносин не одне й те саме. Як на-
голошує В. Я. Тацій, необхідно розрізняти 
предмет як структурний елемент суспільних 
відносин і предмет кримінального правопо-
рушення як самостійну факультативну ознаку 
складу кримінального правопорушення, що 
існує поряд з об’єктом. Кожен із цих предме-
тів наділений певними ознаками, соціальною 
роллю й виконує різне правове призначен-
ня [7]. Під предметом суспільних відносин, 
стосовно потреб кримінального права, необ-
хідно розуміти все те, з приводу чого або у 
зв’язку з чим існують відносини [8, с. 95]. До 
предметів відносин належать майно, речі, ма-
теріальні та духовні цінності, тобто їх можна 
умовно поділити на ті, що мають матеріаль-
ний характер, і на такі, що мають нематері-
альний характер [9].
Розглядаючи незаконне збагачення в 

ракурсі кримінально-правового механізму 
протидії корупції як результат імплемента-
ції згаданої ст. 20 Конвенції, перш за все слід 
зазначити, що його предметом є активи [10]. 
Міжамериканська конвенція використовує 
термін «майно». При цьому визначення тер-
міна «майно» можемо побачити і в самій кон-
венції ООН, яка визначає його як будь-які 
активи, матеріальні або нематеріальні, рухомі 
або нерухомі, виражені в речах або в правах, 
а також юридичні документи або активи, що 
підтверджують право власності на такі акти-
ви або інтерес у них. Тлумачення терміна «ак-
тиви» ми можемо знайти в міжнародних ак-
тах: як приклад, у Директиві Європейського 
парламенту та Ради міністрів ЄС із боротьби 
з шахрайством у фінансових інтересах Союзу 
за допомогою кримінального права (COM 
(2012) 363 fi nal, який можна тлумачити як ре-
сурси, контрольовані компанією (державою, 
фізичною чи юридичною особами) у резуль-
таті минулих подій, від яких остання очікує 
економічної вигоди в майбутньому3. Насам-
перед, це рухоме й нерухоме майно, грошові 

кошти, цінні папери, основні та виробничі 
фонди, товарно-матеріальні цінності, дебі-
торська заборгованість. Зазначений термін 
несе у собі лише матеріальну частину, а тому 
є складовою більш об’ємного поняття «май-
но» [8, с. 103].
У ст. 3685 КК України зазначено що, неза-

конне збагачення – набуття особою, уповно-
важеною на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, активів, вартість 
яких більше ніж на шість тисяч п’ятсот нео-
податковуваних мінімумів доходів громадян 
перевищує її законні доходи [6]. Предметом 
складу кримінального правопорушення пе-
редбаченого ст. 3685 КК є активи, під якими 
згідно із ч. 3 ст. 3685 КК слід розуміти грошові 
кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, 
що перебувають на банківських рахунках чи 
на зберіганні у банках або інших фінансових 
установах), інше майно, майнові права, нема-
теріальні активи, у тому числі криптовалюти, 
обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а 
також роботи чи послуги, надані особі, упо-
вноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування [6]. Предмет 
незаконного збагачення відноситься до пред-
метів кримінальних правопорушень у сфері 
службової діяльності та професійної діяльнос-
ті пов’язаної з наданням публічних послуг.
Активи, які перераховані у кримінально-

правовій нормі незаконного збагачення ви-
користовуються та застосовуються у різних 
нормативних документах, що обумовлює 
проблематику та актуальність їх дослідження.

1. Грошові кошти, як предмет незаконного 
збагачення.
Першою складовою активів предмета не-

законного збагачення є грошові кошти. Ана-
лізуючи низку нормативно правових актів 
ми звернули увагу на те, що термін «грошо-
ві кошти» не є уніфікованим та тлумачиться 
по різному. Відповідно до ст. 192 Цивільного 
кодексу України (ЦК) законним платіжним 
засобом, обов’язковим до приймання за номі-
нальною вартістю на всій території України, є 
грошова одиниця України – гривня. Інозем-
на валюта може використовуватися в Україні 
у випадках і в порядку, встановлених зако-
ном [11]. 
Закон України «Про платіжні системи та 

переказ коштів в Україні» повністю заміняє 
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поняття «грошові кошти» терміном «кошти». 
У ст. 3 зазначеного закону передбачено, що 
кошти існують у готівковій формі (формі гро-
шових знаків) або у безготівковій формі (фор-
мі записів на рахунках у банках). Грошові зна-
ки випускаються у формі банкнот і монет, що 
мають зазначену на них номінальну вартість. 
Гривня як грошова одиниця України (грив-
ня) є єдиним законним платіжним засобом в 
Україні, приймається усіма фізичними і юри-
дичними особами без будь-яких обмежень на 
всій території України для проведення пере-
казів та розрахунків [12]. Окрім цього, відпо-
відно до п. 3 положення про ведення касо-
вих операцій у національній валюті в Укра-
їні затвердженого Постановою Постанови 
Правління Національного банку України від 
29.12.2017 № 148 готівка – грошові знаки на-
ціональної валюти України (банкноти і моне-
ти, у тому числі розмінні, обігові, пам’ятні мо-
нети, які є платіжними засобами); готівкова 
виручка (готівка) - сума фактично одержаної 
готівки від реалізації продукції (товарів, ро-
біт, послуг), а також від операцій, що безпо-
середньо не пов’язані з реалізацією продукції 
(товарів, робіт, послуг) та іншого майна [13]. 
До готівкових грошей відносяться монети та 
паперові гроші. 
Водночас, відповідно до ст. 15 Закону 

України «Про платіжні системи та переказ 
коштів в Україні» електронні гроші – одини-
ці вартості, які зберігаються на електронно-
му пристрої, приймаються як засіб платежу 
іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, 
і є грошовим зобов’язанням цієї особи, що ви-
конується в готівковій або безготівковій фор-
мі. Випуск електронних грошей може здій-
снювати виключно банк. Банк, що здійснює 
випуск електронних грошей, бере на себе 
зобов’язання за їх погашення [12]. На нашу 
думку, порівняно з готівковими грошима, 
електронні гроші мають певні переваги та не-
доліки. Серед позитивних моментів виокрем-
люємо: швидкий та зручний формат розра-
хунку, можливість переказу грошової суми 
з однієї країни в іншу, переважна більшість 
систем на яких зберігаються електронні гро-
ші нараховують певні відсотки їх власникам. 
Серед недоліків варто виокремити: збері-

гання грошей власників гаманців на рахун-
ках юридичних осіб, зняття готівки відбу-

вається з комісією, електронні гроші стають 
найбільш зручним предметом для вчинення 
корупційних кримінальних правопорушень 
та вчинення шахрайства відносно їх власни-
ків. 

2. Інше майно, майнові права та нематері-
альні активи, як предмет незаконного збагачен-
ня.
Однією із складових частин активів, що 

є предметом незаконного збагачення є інше 
майно. Відповідно до ст. 190 ЦК майном як 
особливим об’єктом вважаються окрема річ, 
сукупність речей, а також майнові права та 
обов’язки. Майнові права є неспоживною 
річчю. Майнові права визнаються речовими 
правами [11]. У ст. 139 Господарського ко-
дексу України передбачено, що майном ви-
знається сукупність речей та інших цінностей 
(включаючи нематеріальні активи), які мають 
вартісне визначення, виробляються чи вико-
ристовуються у діяльності суб’єктів господа-
рювання та відображаються в їх балансі або 
враховуються в інших передбачених законом 
формах обліку майна цих суб’єктів [14]. Ви-
значення майно також передбачене у п. d) ст. 
2 Конвенція Організації Об’єднаних Націй 
проти корупції у якій зазначено, що майно 
означає будь-які активи, матеріальні або не-
матеріальні, рухомі або нерухомі, виражені в 
речах або в правах, а також юридичні доку-
менти або активи, що підтверджують право 
власності на такі активи або інтерес у них [4]. 
З викладеного випливає, що першим компо-
нентом поняття майно є речі. Відповідно до 
ст. 179 та ст. 181 ЦК річчю є предмет мате-
ріального світу, щодо якого можуть виника-
ти цивільні права та обов’язки. В свою чергу 
речі поділяються на рухомі та не рухомі. До 
нерухомих речей (нерухоме майно, нерухо-
мість) належать земельні ділянки, а також 
об’єкти, розташовані на земельній ділянці, 
переміщення яких є неможливим без їх зне-
цінення та зміни їх призначення. Режим не-
рухомої речі може бути поширений законом 
на повітряні та морські судна, судна внутріш-
нього плавання, космічні об’єкти, а також 
інші речі, права на які підлягають державній 
реєстрації. Рухомими речами є речі, які мож-
на вільно переміщувати у просторі [11]. На-
ступною складовою поняття майна є майнові 
права. Відповідно до абз. 3 ч. 2 ст. 3 Закону 
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України «Про оцінку майна, майнових прав 
та професійну оціночну діяльність в Україні» 
майновими правами, які можуть оцінюва-
тися, визнаються будь-які права, пов’язані з 
майном, відмінні від права власності, у тому 
числі права, які є складовими частинами пра-
ва власності (права володіння, розпоряджен-
ня, користування), а також інші специфічні 
права (права на провадження діяльності, 
використання природних ресурсів тощо) та 
права вимоги [15]. У зв’язку з взаємозалеж-
ністю, майнові обов’язки можуть бути пред-
метом кримінального правопорушення лише 
в комплексі з майновими правами. 
Різновидом майна як предмета складу 

кримінального правопорушення незакон-
ного збагачення є активи. С. А. Чернецька 
зазначає, що активи – це все, чим володіє 
підприємство (готівка, дебіторська заборго-
ваність, обладнання та майно підприємства) 
[16, с. 155]. Існує три види активів: 1) оборотні 
активи – готівка та кошти, запаси, які можуть 
бути досить швидко трансформовані в готівку 
(як правило, протягом року); 2) основні фон-
ди з довгим терміном служби, що викорис-
товуються підприємством при виробництві 
товарів і послуг (наприклад, будівлі, споруди, 
земля, обладнання); 3) інші активи, які вклю-
чають такі нематеріальні активи, як патенти і 
торгові знаки (що не мають натурально-речо-
вої форми, але цінні для підприємства), капі-
таловкладення в інші компанії або довготер-
мінові цінні папери, «витрати майбутніх пері-
одів» і різні інші активи (залежно від профілю 
того чи іншого підприємства). 

3. Обсяг зменшення фінансових зобов’язань, 
а також роботи чи послуги, надані особі, уповно-
важеній на виконання функцій держави або міс-
цевого самоврядування, як предмет незаконного 
збагачення.
Термін обсяг зменшення фінансового 

зобов’язання був доданий до активів, що є 
предметом незаконного збагачення разом із 
новою ст. 3685 КК. Попередньо відповідаль-
ність за незаконне збагачення наставала за 
ст. 3682 КК (визнано такою, що не відповідає 
Конституції України (є неконституційною), 
згідно з Рішенням Конституційного Суду № 
1-р/2019 від 26.02.2019)) поняття обсяг змен-
шення фінансового зобов’язання було відсут-
нє. Відповідно до ст. 3682 КК незаконне зба-

гачення – набуття особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого 
самоврядування, у власність активів у значно-
му розмірі, законність підстав набуття яких 
не підтверджено доказами, а так само пере-
дача нею таких активів будь-якій іншій особі. 
Під активами у значному розмірі у цій статті 
розумілося грошові кошти або інше майно, 
а також доходи від них, якщо їх розмір (вар-
тість) перевищує одну тисячу неоподаткову-
ваних мінімумів доходів громадян [6]. Тобто, 
попередня норма мала звужений характер 
та не розкривала у повній мірі активи, які є 
предметом незаконного збагачення. Відпо-
відно до п. 1.4. порядку реєстрації та обліку 
бюджетних зобов’язань розпорядників бю-
джетних коштів та одержувачів бюджетних 
коштів в органах Державної казначейської 
служби України затвердженого наказом Мі-
ністерства фінансів України від 02.03.2012 
№ 309 фінансове зобов’язання - будь-яке 
придбання товару, послуги чи виконання 
інших аналогічних операцій, здійснених роз-
порядником або одержувачем бюджетних 
коштів протягом бюджетного періоду з по-
рушенням норм, установлених Бюджетним 
кодексом України, законом про Державний 
бюджет України та рішенням про місцевий 
бюджет [17]. Відповідно до п. 9 ст. 46 Закону 
України «Про запобігання корупції» фінан-
сові зобов’язання суб’єкта декларування або 
членів його сім’ї, у тому числі отримані кре-
дити, позики, зобов’язання за договорами 
лізингу, розмір сплачених коштів у рахунок 
основної суми позики (кредиту) та процен-
тів за позикою (кредитом), залишок позики 
(кредиту) станом на кінець звітного періоду, 
зобов’язання за договорами страхування та 
недержавного пенсійного забезпечення. Ві-
домості щодо фінансових зобов’язань вклю-
чають дані про вид зобов’язання, його розмір, 
валюту зобов’язання, інформацію про осо-
бу, стосовно якої виникли такі зобов’язання, 
відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 46 Закону України 
«Про запобігання корупції», або найменуван-
ня відповідної юридичної особи із зазначен-
ням коду Єдиного державного реєстру юри-
дичних осіб та фізичних осіб - підприємців, 
та дату виникнення зобов’язання. Такі відо-
мості зазначаються лише у разі, якщо розмір 
зобов’язання перевищує 50 прожиткових мі-
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німумів, встановлених для працездатних осіб 
на 1 січня звітного року [18].
Роботи чи послуги, надані особі, уповно-

важеній на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування, як складова акти-
вів предмета незаконного збагачення мають 
свою специфіку. У п. 17 ст. 1 Закону Украї-
ни «Про захист прав споживачів» зазначено, 
що послуга – діяльність виконавця з надання 
(передачі) споживачеві певного визначеного 
договором матеріального чи нематеріально-
го блага, що здійснюється за індивідуальним 
замовленням споживача для задоволення 
його особистих потреб [19]. В залежності від 
сфери існування послуги можна поділити на: 
соціальні, адміністративні та цивільно-право-
ві. Питання послуг, як одного із складових 
предмету складу кримінального правопо-
рушення, у своїй науковій праці розглядала 
О. В. Кришевич. Послуги, пільги, переваги, 
які не мають матеріального змісту (похваль-
на характеристика чи виступ у пресі, надан-
ня престижної роботи і т. ін.), не можуть ви-
знаватися предметом неправомірної вигоди. 
Одержання такого характеру послуг, пільг 
чи переваг може розцінюватися як інша (не-
корислива) зацікавленість при зловживанні 
владою чи службовим становищем і за наяв-
ності підстав кваліфікуються за відповідною 
частиною ст. 364 КК України [20, с. 119]. 

Висновки
На сучасному етапі розвитку правової ді-

яльності держави, одним із пріоритетних пи-
тань залишається запобігання корупційним 
правопорушенням вчинених службовими 
особами, зокрема одним із видів яких є неза-
конне збагачення, що передбачене ст. 3685 КК 
України [6]. Предметом складу кримінально-
го правопорушення передбаченого ст. 3685 
КК є активи, під якими слід розуміти грошові 
кошти (у тому числі готівкові кошти, кошти, 
що перебувають на банківських рахунках чи 
на зберіганні у банках або інших фінансових 
установах), інше майно, майнові права, нема-
теріальні активи, у тому числі криптовалюти, 
обсяг зменшення фінансових зобов’язань, а 
також роботи чи послуги, надані особі, упо-
вноваженій на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування.

Проаналізувавши предмет складу неза-
конного збагачення варто констатувати, що 
активи, які є предметом незаконного збага-
чення, потребують вдосконалення, зокре-
ма розглядаючи поняття грошові кошти, як 
предмету незаконного збагачення, встанов-
лено відсутність його уніфікації та тлумачен-
ня по різному в багатьох нормативно-право-
вих актах. Грошові кошти можуть бути у ви-
гляді монет, паперових гроші, електронних 
грошей, кредитних грошей та валютних 
цінностей. Щодо іншого майна як складової 
активів незаконного збагачення, то вдалим є 
визначення, яке містить Конвенція Організа-
ції Об’єднаних Націй проти корупції (2003). 
Майновими правами визнаються будь-які 
права, пов’язані з майном, відмінні від права 
власності, у тому числі права, які є складови-
ми частинами права власності, а також інші 
специфічні права та права вимоги. Обсяг 
зменшення фінансовим зобов’язанням необ-
хідно розглядати в контексті Закону України 
«Про запобігання корупції» (2014).
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SUBJECT OF ILLEGAL ENRICHMENT 
IN THE CRIMINAL LAW OF UKRAINE
In the article, based on the grounds of criminaliza-

tion of socially dangerous persons developed by the theo-
ry of criminal law, the genesis and social necessity of the 
existence of the norm regulating criminal liability for 
illegal enrichment (Article 3685 of the Criminal Code 
of Ukraine) is clarifi ed. The author focused attention 
on the problematic issues of the subject of illegal enrich-
ment. It was established that the following assets are the 
subject of illegal enrichment: a) money, including elec-
tronic funds; b) other property (current assets - cash and 
funds, stocks that can be quickly transformed into cash 
(usually within a year); fi xed assets with a long service 
life, used by the enterprise in the production of goods 
and services, which include such intangible assets, such 
as patents and trademarks (which do not have physi-
cal form, but are valuable for the enterprise), capital 
investments in other companies or long-term securities, 
“expenses of future periods” and various other assets 
(depending on the profi le of this or that enterprise), as 
well as income from them, if their size (value) exceeds 
one thousand tax-free minimum incomes of citizens; c) 
the amount of reduction of fi nancial obligations, as well 
as work or services provided to a person authorized to 
perform the functions of the state or local self-govern-
ment).

The assets listed in the criminal law norm of ille-
gal enrichment are used and applied in various regu-
latory documents, which determines the problems and 
relevance of their research.

Key words: illegal enrichment, criminal offense, 
criminal liability, subject of criminal offense, assets, 
money, property, special entity.
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ÍÎÒÀÐ²ÀËÜÍÅ ÏÎÑÂ²Ä×ÅÍÍß ÃÎÑÏÎÄÀÐÑÜÊÎÃÎ 
ÄÎÃÎÂÎÐÓ Â ÑÔÅÐ² ÅËÅÊÒÐÎÍÍÎ¯ ÊÎÌÅÐÖ²¯

В умовах війни особливого значення набу-
ває необхідність запровадження електронного 
нотаріату, оскільки регулярне переміщення 
відкритими просторами великих міст чи 
міжміськими дорогами може бути небезпеч-
ним для сторін господарського договору. Ав-
тор зауважив, що в Україні, хоча номіналь-
но і передбачається можливість вчинення 
нотаріальних дій з використанням мереж 
електрозв’язку, необхідне нормативно-правове 
регулювання не запроваджено. З метою спри-
яння розробці відповідних законодавчих актів, 
автор проаналізував право іноземних країн 
та встановив, що основною вимогою, що має 
бути дотримана для безпечного дистанційно-
го нотаріального посвідчення господарського 
договору, є належна автентифікація сторін. 
Автором запропонував наступні фактори ав-
тентифікації особи для використання в меж-
ах електронного нотаріату в Україні: фактор 
виключного знання, фактор виключного во-
лодіння та фактор унікальної біометричної 
ознаки. З метою використання вказаних фак-
торів було запропоновано здійснювати дер-
жавну реєстрацію відповідних ознак (знання, 
володіння, біометрики) та їх зв’язку з відповід-
ною особою. 
Ключові слова: господарський дого-

вір, е-нотаріат, автентифікація, мережі 
електрозв’язку, кібербезпека.
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електрозв’язку (далі – МЕЗ). Водночас, для 
ряду правочинів чинним законодавством 
передбачається необхідність нотаріального 
посвідчення. Так, відповідно до ст. 209 Ци-
вільного Кодексу України [1] (далі – ЦК), 
правочин, який вчинений у письмовій 
формі, підлягає нотаріальному посвідчен-
ню лише у випадках, встановлених зако-
ном або домовленістю сторін. Відповідно 
до чинного законодавства, нотаріальному 
посвідченню підлягають, зокрема, договір 
про створення акціонерного товариства фі-
зичними особами (ст. 153 ЦК); договір ку-
півлі-продажу земельної ділянки, єдиного 
майнового комплексу, житлового будинку 
(квартири) або іншого нерухомого майна 
(крім договорів купівлі-продажу майна, що 
перебуває в податковій заставі) (ст. 657 ЦК, 
ст. 128 Земельного Кодексу України [2]); 
договір управління нерухомим майном (ст. 
1031 ЦК).
Тоді, як нотаріальне посвідчення госпо-

дарських договорів (далі – ГД), що уклада-
ються з використанням паперового носія 
інформації, є широко розповсюдженим та 
вчинюваним в Україні на постійній основі, 
нотаріальне посвідчення ГД з використан-
ням електронних документів (далі – ЕД) не 
вчиняється, з огляду на відсутність необхід-
ного нормативно-правового регулювання. 
Так, хоча Закон України «Про електронні 
довірчі послуги» [3] (далі – ЗУ «Про ЕДП») 
і встановлює можливість вчинення нотарі-
альних дій з використанням кваліфіковано-
го електронного підпису (далі – КЕП), ква-

Постановка проблеми
У сфері господарювання більшість дого-

ворів укладаються у письмовій формі з ви-
користанням чи без використання мереж 
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ліфікованої електронної печатки або інших 
засобів електронної ідентифікації (ч. 4 ст. 
17), відповідний Порядок досі не затвер-
джений Міністерством Юстиції України.
При цьому, у 47 штатах США [4], а та-

кож у ряді держав, зокрема Франції, Есто-
нії, Латвії, Бельгії, Нідерландах, дистан-
ційне нотаріальне посвідчення правочинів 
вчиняється у визначеному законодавством 
порядку.
Так, в Естонії вчинення нотаріальних 

дій може відбуватися з використанням 
відеозв’язку. За погодженням з нотаріу-
сом операції з використанням дистанційної 
автентифікації можуть здійснюватися як 
у зручному для клієнта місці (наприклад, 
вдома), так і в посольстві Естонії – у Гель-
сінкі, Стокгольмі, Брюсселі, Ризі та Лон-
доні. Дистанційно можуть посвідчуватися 
будь-які правочини, крім укладення та ро-
зірвання шлюбу [5].
Відповідно до п. 139.10 Нотаріального 

права Латвії [6], присяжний нотаріус може 
вчиняти […] посвідчення за допомогою ві-
деоконференції в інформаційній системі 
нотаріуса. Основною вимогою для чинності 
нотаріальних дій з використанням МЕЗ є 
можливість забезпечення якісного відеоза-
пису.
Ще 21 квітня 2020 року Уряд Нідерлан-

дів схвалив надзвичайний законопроект у 
зв’язку з пандемією, спричиненою вірусом 
SARS-CoV-2, який тимчасово дозволив вчи-
няти нотаріальні дії з використанням ауді-
овізуального зв’язку [7].
У Бельгії Законом від 23.04.2020 [8] 

було внесено зміни до Закону від 16 берез-
ня 1803 року про нотаріальну контору, у 
зв’язку з чим нотаріусам було надано право 
видавати довіреності електронним та дис-
танційним способом [9]. Аналогічні зміни 
внесені у Франції Указом №2020-395 від 
3 квітня 2020 року, виключно на період 
пандемії, спричиненої вірусом SARS-CoV-2 
[10].
Законодавство Австрії дозволяє вчи-

нення нотаріальних дій з використан-
ням засобів відеозв’язку, проте лише за 
пред’явлення посвідчення особи з фото-
графією або використання інших надійних 
засобів ідентифікації (пункті 36b та 69b Зве-

деного федерального закону: Повне право-
ве регулювання нотаріальних актів, редак-
ція від 11.05.2022) [11].
Відповідно до законопроєкту H. R. 3962, 

поданого Сенатом США, крім окремих ви-
падків, передбачених законом, державний 
нотаріус може вчинити нотаріальне по-
свідчення, яке відбувається або впливає на 
міждержавну торгівлю, для віддаленої осо-
би (sec 4 (a)) [12].
Таким чином, вчинення нотаріальних 

дії з використанням МЕЗ є, якщо не загаль-
ноприйнятим, то достатньо поширеним у 
міжнародному середовищі.
Водночас, лише забезпечення спільної 

відеоприсутності сторін ГД, без належно-
го підтвердження (автентифікації) їх особи 
нотаріусом, не дозволяє досягти юридич-
ної вірогідності правочину (ст. 1 ЗУ «Про 
нотаріат» [13] (далі – ЗУ «ПН»). При цьому, 
встановлення волевиявлення сторін дого-
вору нотаріусом, їх дійсних намірів до вчи-
нення правочину, з’ясування однакового 
розуміння сторонами значення правочину, 
його умов та правових наслідків – втрачає 
будь який сенс. Саме тому належна автен-
тифікація особи і є першочерговою вимо-
гою для безпечного дистанційного нотарі-
ального посвідчення правочину.
Тож необхідно, з урахуванням досві-

ду іноземних держав, де запроваджений 
е-нотаріат, виокремити дієві способи ав-
тентифікації особи для безпечного дис-
танційного нотаріального посвідчення ГД, 
що і є метою цієї статті. Для її досягнення 
пропонується виконати наступні наукові 
завдання:

- проаналізувати правове регулюван-
ня іноземних держав у сфері е-нотаріату;

- виокремити дієві способи автенти-
фікації особи для безпечного дистанційно-
го нотаріального посвідчення ГД.

Стан дослідження проблематики
Питання, пов’язані із запроваджен-

ням е-нотаріату розглядалися такими на-
уковцями, як О. Кирилюк, А. Чучковська,-
Н. Блажівська, Ю. Борисова, Г. Тітова, John 
C. Anderson та Michael L. Closen. Водно-
час, автори згадують лише окремі способи 
автентифікації особи (як-от: електронний 
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підпис [14] або біометричний паспорт [15, 
с. 116]) без їх систематизації за науковими 
критеріями.

Виклад основного матеріалу
У загальному порядку, передбаченому 

ч. 3 ст. 43 ЗУ «ПН», встановлення особи 
здійснюється за паспортом громадянина 
України або за іншими документами, які 
унеможливлюють виникнення будь-яких 
сумнівів щодо особи громадянина, який 
звернувся за вчиненням нотаріальної дії. 
При цьому, нотаріуси не приймають для 
вчинення нотаріальних дій документи, які 
не відповідають вимогам законодавства або 
містять відомості, що принижують честь, 
гідність та ділову репутацію фізичної особи 
або ділову репутацію юридичної особи, які 
мають підчистки або дописки, закреслені 
слова чи інші незастережені виправлення, 
документи, тексти яких неможливо прочи-
тати внаслідок пошкодження, а також до-
кументи, написані олівцем (п. 1 глави 8 роз-
ділу І Порядку вчинення нотаріальних дій 
нотаріусами України [16]). З урахуванням 
вказаного, при перевірці документів, що 
посвідчують особу, нотаріуси перевіряють 
цілісність документа, що посвідчує особу, 
відсутність дописок, виправлень, цілісність 
фотокартки, відсутність вклеєних фотокар-
ток і тому подібне.
У деяких державах, зокрема Австрії [11], 

окремих штатах США (Мічиган, Міннесота, 
Теннессі) [17] та Бельгії [8, Art.6], допуска-
ється підтвердження особи шляхом демон-
страції посвідчень у процесі відеозв’язку. 
Водночас, при використанні відеозв’язку 
важче перевірити відсутність виправлень 
серед реквізитів документів, наявність вкле-
єних фотокарток та інші деталі, що можна 
перевірити лише за фізичної присутнос-
ті документа. Тому автентифікація особи 
шляхом демонстрації посвідчень у процесі 
відеозв’язку є незадовільним засобом.
З огляду на вказане вбачається, що при 

дистанційному нотаріальному посвідченні 
правочинів перевірка особи має відбува-
тися з використанням додаткових засобів 
автентифікації в МЕЗ, що дозволять з біль-
шою мірою вірогідності підтвердити іден-
тичність відповідної особи. 

Такі вимоги вже містяться в міжнарод-
ному законодавстві.
Так, законопроєкт H. R. 3962, поданий 

конгресом США, дає можливість вчиняти 
нотаріальні дії дистанційно за умови (seс. 
4(b)):

1) однозначного встановлення особи че-
рез:

1.1.) особисте знання такої особи, чи
1.2.) з використанням не менше 2 різ-

них типів процесів або послуг, за допо-
могою яких третя особа надає засоби для 
перевірки особистості віддалено розташо-
ваної особи шляхом огляду публічних або 
приватних джерел даних, чи

1.3) присягу або свідчення надійного 
свідка, який:

1.3.1.1.) перебуває у фізичній присут-
ності нотаріуса або віддалено розташованої 
особи; або

1.3.1.2) особисто з’являється перед но-
таріусом та віддалено розташованою осо-
бою за допомогою комунікаційних техно-
логій;

1.3.2.) володіє особистими знаннями 
про особу віддалено розташованої особи; і

1.3.3.) був ідентифікований нотаріусом 
згідно з підпунктом (1.1.) або (1.2.) цього 
пункту; 

2) наявності відеозапису, що зберігаєть-
ся протягом тривалого часу.
Аналогічні вимоги були введені в Пен-

сильванії актами 15 [18] та 97 [19] від 2020 
року. Водночас, законодавство Пенсильва-
нії додатково передбачає, що підтверджен-
ня ідентичності може відбуватися (i) шля-
хом надання відповідей нотаріусу на запи-
тання, на які, з високою ймовірністю, лише 
справжня особа зможе відповісти правиль-
но (зазвичай іменується як knowledge based 
authentication) або (ii) за допомогою вико-
ристання технології біометричної іденти-
фікації або (iii) за допомогою аналізу іден-
тифікаційних даних. Особистість свідка має 
бути визначена так само, як і особа клієнта 
[20].
Відповідно до законодавства Естонії, 

ID-посвідчення Естонії, Цифрове ID, або 
mobile ID можуть бути використані для ре-
єстрації в системі е-нотаріату та підписання 
документів. Водночас, для автентифікації 
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використовується біометричне розпізна-
вання обличчя по принципу Face ID [5].
Французький Указ №2020-395 від 3 квіт-

ня 2020 року зобов’язує при дистанційному 
посвідченні правочинів використовувати 
систему зв’язку та передачі інформації, що 
гарантує автентифікацію сторін, цілісність 
та конфіденційність змісту [10, art.1]. Вод-
ночас, при підписанні правочинів сторони 
мають використовувати КЕП [21].
В Україні п. 4 розділу І Вимог до засо-

бів електронної ідентифікації, рівнів довіри 
до засобів електронної ідентифікації для їх 
використання у сфері електронного уряду-
вання [22] визначено 3 групи факторів ав-
тентифікації, а саме: (і) фактор автентифіка-
ції на підставі володіння (зв’язок його з осо-
бою підтверджується на підставі володіння 
певною річчю, якою може володіти лише 
визначена особа); (іі) фактор автентифікації 
на підставі знання (зв’язок його з особою 
підтверджується на підставі знання, яким 
може володіти лише визначена особа); (ііі) 
фактор автентифікації на підставі унікаль-
ної фізичної ознаки (зв’язок його з особою 
підтверджується на підставі володіння пев-
ною фізичною ознакою).
Таким чином, актами міжнародного 

законодавства та законодавством України 
виокремлюються такі фактори автентифі-
кації:

 на підставі виключного знання 
(штат Пенсильванія США, Україна);

 на підставі унікальної фізичної 
ознаки (Естонія, штат Пенсильванія США, 
Україна); 

 на підставі особистого знання нота-
ріусом особи, що автентифікується (США); 

 на підставі свідчення третьої особи 
(США); 

 через пред’явлення документів, що 
посвідчують особу (штати США Мічиган, 
Міннесота, Теннессі, Бельгія);

 через підтвердження володіння 
певною річчю, якою може володіти лише 
визначена особа (Україна);

 на основі аналізу публічних чи при-
ватних баз даних (США).
Використання фактору автентифікації 

за допомогою особистого знання нотаріу-
сом особи, що автентифікується, вважаємо 

недопустимим у зв’язку з тим, що сучасні 
технології дозволяють підробити відеозо-
браження обличчя, у тому числі – в режи-
мі реального часу (по принципу так званих 
Deep Fakes [23]). Про це свідчить, зокрема, 
нещодавній приклад використання Deep 
Fake зловмисниками з боку РФ, які «під-
робили» ідентичність мера міста Києва –-
В. Кличка та розмовляли від його імені з 
мерами Мардиду, Берліна [24] та Відня [25] 
в режимі реального часу.
Щодо фактору автентифікації через 

представлення документу, що посвідчує 
особу, в режимі відеоконференції, вважає-
мо його неналежним з огляду на неможли-
вість перевірити справжність документів у 
такому форматі. 
Щодо фактору автентифікації на основі 

аналізу публічних чи приватних баз даних, 
то не вбачається за можливе його викорис-
тання для нотаріального посвідчення ГД, 
через слабкість цього способу перевірки 
ідентичності. Такий спосіб автентифікації 
відомий під назвою eIDV (Electronic Identity 
Verifi cation) [26] та передбачає введення 
особою набору власних даних з наступною 
перевіркою дійсності цих даних спеціалізо-
ваною програмою (належною третій особі), 
що має доступ до різноманітних публічних 
та приватних баз даних (державних реє-
стрів, соціальних мереж, внутрішніх книг 
обліку організацій тощо). У випадку, якщо 
дані, що ввела особа, співпадають з наявни-
ми у відповідних базах даних, вважається, 
що особистість підтверджена. Водночас, на 
нашу думку, за наявності злого умислу шах-
рай може провести попереднє дослідження 
всіх необхідних даних, у зв’язку з чим такий 
спосіб підтвердження ідентичності може 
використовуватися лише в обмежених ви-
падках та не підходить для правочинів, що 
підлягають нотаріальному посвідченню з 
огляду на їх вагомість.
Щодо фактору автентифікації на осно-

ві свідчення третьої особи, вважаємо його 
використання непрактичним, з огляду на 
необхідність оформлення довіреностей (що 
юридично засвідчують право відповідної 
особи представляти сторону ГД перед нота-
ріусом) та залучення додаткових осіб у про-
цес укладення ГД. При цьому, як випливає 
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з вищенаведеного аналізу, світ сучасних 
технологій пропонує набагато більше рі-
шень, не менш надійних та більш простих.
З огляду на вказаний аналіз законодав-

ства, вважаємо, що для автентифікації осо-
би при вчиненні дистанційного нотаріаль-
ного посвідчення ГД можуть бути викорис-
тані наступні фактори автентифікації: 

1) фактор виключного знання. Фактор має 
вважатися задоволеним, якщо особа змогла 
репрезентувати відомості, що можуть бути 
відомі лише визначеній особі (має здійсню-
ватися у захищеному середовищі з метою 
виключення отримання відповідної інфор-
мації іншою стороною правочину). При-
клад: введення відомостей у відповідь на 
контрольне запитання, введення особисто-
го ключа до КЕП;

2) фактор виключного володіння. Перед-
бачає підтвердження особою володіння 
річчю, якою може володіти лише особа із 
зазначеними ідентифікаційними даними. 
Приклад: надсилання інтерактивних спо-
віщень на телефон, комп’ютер чи планшет, 
які можуть бути під контролем лише відпо-
відної особи; використання об’єкту, яким 
може володіти лише певна особа, для вза-
ємодії з системою автентифікації, яка може 
розпізнати такий унікальний об’єкт серед 
інших об’єктів (як-от: біометричний пас-
порт; КЕП);

3) фактор унікальної біометричної озна-
ки. Приклад: сканування обличчя, сітківки 
ока, відбитка пальця, візерунка долоні за 
допомогою програмних засобів (по прин-
ципу Face ID);
Варто підкреслити, що, для можливос-

ті використання нотаріусом факторів за 
пунктами 1-3 вищенаведеного переліку, 
відповідні ознаки (знання, володіння, біо-
метрика) мають бути зареєстровані уповно-
важеним державним органом та пов’язані 
із відповідною стороною ГД.

Висновки
У результаті дослідження правового 

регулювання іноземних держав у сфері 
електронного нотаріату ми запропонували 
використовувати наступні фактори автен-
тифікації особи для безпечного дистанцій-
ного нотаріального посвідчення господар-

ського договору у сфері електронної комер-
ції: фактор виключного знання, фактор ви-
ключного володіння та фактор унікальної 
біометричної ознаки. З метою використан-
ня вказаних факторів було запропоновано 
здійснювати державну реєстрацію відпо-
відних ознак (знання, володіння, біоме-
трики) та їх зв’язку з відповідною особою. 
Рекомендується використати дані напра-
цювання при розробці нормативно-право-
вого регулювання електронного нотаріату 
в Україні.
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Pogorilenko A. 
NOTARIZATION OF BUSINESS 

CONTRACT IN THE FIELD OF 
ELECTRONIC COMMERCE

Electronic notarization becomes especially 
important in the conditions of war in Ukraine, 
since regular movement through the open 
spaces of large cities or intercity roads could 
be dangerous for the parties to a business con-
tract. Although the possibility to perform no-
tarial acts using telecommunication networks 
is nominally assumed in Ukraine, the neces-
sary regulatory framework has not been intro-
duced. In order to facilitate the development 
of relevant legislative acts, the author ana-
lyzed the law of foreign countries and found 
the main requirement must be met for secure 
remote notarization of a business contract is 
proper authentication of the parties. The au-
thor proposed following authentication fac-
tors for use within the electronic notarization 
processes in Ukraine: exclusive knowledge 
factor, exclusive possession factor, and unique 
biometric feature factor. In order to use the 
specifi ed factors, it was proposed to carry out 
state registration of the relevant characteris-
tics (knowledge, possession, biometrics) and 
their connection with the relevant person.

Keywords: business contract; e-notary; 
authentication; telecommunication networks; 
cyber security.



141

Äîìáðîâñüêà Î.Ì. - Çàêîíîäàâñòâî ïðî ïðàöþ òà ïðàâèëà îõîðîíè ïðàö³...

ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÎ ÏÐÎ ÏÐÀÖÞ ÒÀ ÏÐÀÂÈËÀ 
ÎÕÎÐÎÍÈ ÏÐÀÖ² ßÊ «Â²ÄÑÈËÜÍÀ» ÍÎÐÌÀ ÄËß 

ÏÐÀÂÎÂÎ¯ ÎÖ²ÍÊÈ Ä²ßÍÍß 
(ïîð³âíÿëüíî-ïðàâîâèé àíàë³ç çàêîíîäàâñòâà Óêðà¿íè) 

Излагаются правовые основы и 
перспективы развития трудового законода-
тельства Украины в свете правовой реформы 
в государстве. Рассмотрены определяющие 
аспекты законодательства Украины о тру-
де и существующие требования законода-
теля к охране наемного труда работников. 
Проведены параллели между нормами трудо-
вого и уголовного права. Указано на необходи-
мость их комплексного применения в решении 
дискуссионных вопросов в трудовых спорах и 
конфликтах, осуществлении правовой ква-
лификации в каждой конкретной ситуации, 
которая возникает между работодателем и 
наемным работником. Проанализирована и 
дана оценка важности деятельности Между-
народной организации труда, действенность 
ее программ и их целенаправленность на 
улучшение правовой отрасли Украины отно-
сительно регламентации трудовых отно-
шений на ближайшие 5-10 лет. Обоснована 
необходимость эффективного сотрудничества 
работников правоохранительных органов и 
специалистов в области охраны труда для ка-
чественного и объективного выполнения задач 
уголовного производства и улучшения иннова-
ционной политики Украины. Сформированы 
и приведены предложения по улучшению ме-
тодики исследования фактов нарушений зако-
нодательства об охране труда. Раскрывается 
значение и место этих новелл в системе тру-
дового и уголовного права в целом. Сделаны 
выводы и даны рекомендации по согласован-
ному применению норм действующего зако-
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нодательства в практической деятельности 
специалистов соответствующей отрасли. 
Обращено внимание на необходимость даль-
нейшего научного сотрудничества ученых, 
специалистов в области материального и про-
цессуального права.
Ключевые слова: трудовое право, уголовное 

право, охрана труда, правила, работник, пра-
вонарушение, специалист.

Постановка проблеми
У незалежній Україні боротьба зі зло-

чинністю, притягнення до кримінальної 
відповідальності та покарання осіб, які 
вчинили кримінальні правопорушення, 
здійснюються на основі найсуворішого та 
неухильного дотримання законів. У своїй 
сукупності законодавчі норми про правила 
охорони праці та норми кримінального пра-
ва, що регулюють правові наслідки пору-
шення останніх, становлять нерозривну та 
невід’ємну частину єдиного права держави, 
яка служить завданням охорони сучасного 
суспільства та державного ладу, демокра-
тичної системи господарства та всіх форм 
власності, особистості, а також трудових 
прав громадян від незаконних посягань та 
правопорушень. У вказаній статті буде здій-
снена спроба надати оцінку виконаній ро-
боті щодо вирішення загальносвітових за-
вдань та досягнення мети в галузі трудово-
го законодавства України та країн Європи, 
наочно зображено дієвість заходів політики 
та програм Міжнародної організації праці 
в частині захисту прав у світі праці, заохо-
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чення гідної праці, посилення соціального 
захисту та зміцнення діалогу з Україною з 
питань праці. Оскільки під час Генераль-
ної Асамблеї ООН у вересні 2015 року гідна 
праця та чотири напрями Програми гідної 
праці – створення робочих місць, соціаль-
ний захист, права у сфері праці та соціаль-
ний діалог – стали невід’ємними елемента-
ми нового Порядку денного у сфері сталого 
розвитку до 2030 року, що, у свою чергу, 
підтримано і урядом України [1].
Специфічність та унікальність розсліду-

вання кримінальних правопорушень про-
ти виборчих, трудових та інших індивіду-
альних прав і свобод людини і громадяни-
на, а також проти безпеки виробництва 
вимагають від судових та правоохоронних 
органів розроблення нових методик щодо 
збирання доказової бази вчинення вка-
заних правопорушень та удосконалення 
чинних норм трудового та кримінально-
го законодавства щодо боротьби із кримі-
нальною протиправною поведінкою поса-
дових осіб-правопорушників у відношенні 
підлеглих працівників, з метою подальшо-
го невід’ємного використання вказаних 
норм та методик у проведенні ефективно-
го розслідування, збору доказової бази, у 
встановленні та притягненні винних осіб 
до відповідальності, а також з’ясуванні іс-
тини за наслідками вирішення «спірних» 
трудових питань, що не уявляється мож-
ливим без суворого дотримання процеду-
ри законності. У цьому і полягає актуаль-
ність проблеми.

Аналіз останніх досліджень
та публікацій

Проведений аналіз [1–10] показав, що 
вчені та практики неодноразово досліджу-
вали та надавали власні коментарі чинному 
законодавству України про працю, з метою 
його роз’яснення та покращення застосу-
вання на практиці; спеціалісти надавали 
власне бачення щодо формування правил 
охорони праці, а правоохоронні органи, 
опираючись на останні дослідження, фор-
мували власну методику по збиранні дока-
зової бази та проведенні слідчих дій. Проте 
розгляд законодавства про працю та пра-
вил охорони праці з позиції «відсильної» 

норми для правової оцінки діяння вимагає 
свого детального дослідження та аналізу.

Мета статті – на підставі проведеного 
теоретичного аналізу та власного практич-
ного досвіду розглянути визначальні ас-
пекти законодавства про працю та правила 
охорони праці як «відсильну» норму для 
правової оцінки діяння та вирішенні право-
вого «конфлікту» у галузі трудового права, а 
також обґрунтувати ефективність комплек-
сного використання норм різних галузей 
права (зокрема, трудового та кримінально-
го) з урахуванням їх органічної та право-
вої єдності у вирішенні певних трудових 
спорів; акцентувати увагу на необхідність 
ефективної співпраці працівників право-
охоронних органів та спеціалістів у галузі 
охорони праці для якісного та об’єктивного 
виконання завдань кримінального прова-
дження та покращення інноваційної полі-
тики України взагалі.

Виклад основного матеріалу
Правове становище особи у нашій дер-

жаві, що визначається Конституцією Укра-
їни та іншими законами, характеризується 
широкими демократичними правами та 
свободами. Так, «молода» правова держа-
ва України своїм правовим та економічним 
векторним напрямком на країни Європей-
ського Союзу закладає фундамент гарантії 
громадянам можливості повною мірою ко-
ристуватися своїми демократичними пра-
вами та свободами. Цей «напрям» здійснює 
для величезної більшості населення фак-
тичну та реальну можливість користуватися 
та реалізувати у найбільш широкому зна-
ченні та обсязі свої демократичні права та 
свободи.
Широка програма спеціальних право-

вих та економічних заходів, рекомендована 
для України країнами Європейського Сою-
зу, спрямована на забезпечення зростання 
добробуту всіх верств населення, створення 
більш сприятливих умов для праці та відпо-
чинку, для всебічного розвитку здібностей 
та творчої активності громадян України та 
країн Європи.
Додатковими гарантіями демократич-

них прав та свобод громадян України є тру-
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дове та кримінальне законодавство Украї-
ни, які охороняють особу, її права та інте-
реси від незаконних на них посягань.
Надаючи великого значення трудовій 

та кримінально-правовій охороні демокра-
тичних прав і свобод особи, Кримінальний 
кодекс України (далі КК України) виділяє 
спеціальні розділи: «Кримінальні правопо-
рушення проти виборчих, трудових та ін-
ших індивідуальних прав і свобод людини 
і громадянина» (Розділ V) та «Кримінальні 
правопорушення проти безпеки виробни-
цтва» (Розділ Х) [2].
До кримінальних правопорушень про-

ти трудових прав громадян КК України від-
носить суспільно небезпечні діяння, родо-
вим (спеціальним) об’єктом яких є основні 
права громадян, встановлені Конституцією 
України [3].
Норми про кримінальні правопорушен-

ня проти трудових прав громадян охороня-
ють частину основних прав громадян, вста-
новлених Конституцією України. 
Суспільно небезпечні посягання на інші 

конституційні права та свободи особистості, 
передбачені в інших розділах КК України, 
оскільки пов’язані із заподіянням шкоди ін-
шим важливим інтересам сучасного суспіль-
ства.
Так, правопорушення проти трудових 

прав громадян у сучасному суспільстві – є 
явищем не досить рідкісним у практиці на-
ших судів. Найбільш важливими у практич-
ному відношенні є норми про криміналь-
ну відповідальність за грубе порушення 
законодавства про працю (стаття 172 КК 
України), грубе порушення угоди про пра-
цю (стаття 173 КК України), невиплата за-
робітної плати, стипендії, пенсії чи інших 
встановлених законом виплат (стаття 175 
КК України), а також порушення вимог за-
конодавства про охорону праці (ст. 271 КК 
України).
Так, працівником, згідно із Законом 

України «Про охорону праці», – є особа, 
яка працює на підприємстві, в організації, 
установі та виконує обов’язки або функції 
згідно з трудовим договором (контрактом) 
[4].
Об’єктом правопорушення, передбаче-

ного статтею 172 КК України «Грубе пору-

шення законодавства про працю», є трудові 
права громадян. 
Об’єктивна сторона виражається у не-

законному звільненні працівника з роботи, 
невиконання рішення суду про поновлення 
на роботі чи інше суттєве порушення зако-
нодавства про працю.
Так, звільнення працівника з роботи, 

відповідно до чинного законодавства Укра-
їни, буде незаконним, якщо воно виконане 
без згоди профспілки (якщо воно потрібне 
згідно із законом) або без передбачених за-
коном підстав – стаття 252 Кодексу законів 
про працю України [5]. 
Невиконання рішення суду про віднов-

лення на роботі буде правопорушенням за 
умови, якщо рішення суду набуло чинності.
Суб’єктивна сторона кримінального 

правопорушення характеризується пря-
мим умислом. Винний усвідомлює, що його 
діяння порушує трудові права потерпілого, 
які охороняються законом, і бажає цього. 
Незаконне звільнення з роботи буде пра-
вопорушенням за умови, якщо воно здій-
снюється винним із особистих спонукань 
(з помсти за критику, з бажання звільнити 
посаду для знайомого тощо). Інші форми 
порушення законодавства про працю ста-
новлять правопорушення незалежно від ха-
рактеру мотивів та цілей винного.
Суб’єктом ж зазначеного правопору-

шення може бути лише посадова особа. 
Відповідно до статті 271 КК України 

«Порушення вимог законодавства про охо-
рону праці»  це правопорушення є пору-
шенням посадовою особою правил з техні-
ки безпеки, промислової санітарії чи інших 
правил охорони праці, якщо це порушення 
могло спричинити нещасні випадки з людь-
ми або інші тяжкі наслідки або спричини-
ло заподіяння тілесних ушкоджень, втрату 
працездатності чи смерть.
Так, Міжнародна організація праці (далі 

МОП) – спеціалізована установа Ліги Націй, 
а після Другої світової війни – Організації 
Об’єднаних Націй (ООН), що була заснова-
на у 1919 році урядами дев’яти країн (Бель-
гії, Куби, Чехословаччини, Франції, Італії, 
Японії, Польщі, Великої Британії та США) 
для підтримки міжнародного співробітни-
цтва у справі забезпечення миру в усьому 
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світі й зменшення соціальної несправедли-
вості за рахунок поліпшення умов праці – 
виходить із того, що всесвітнє оздоровлен-
ня та полегшення умов праці – одне з важ-
ливих завдань підйому народного добро-
буту. На виконання цієї «програми» наше 
суспільство витрачає величезні суми на 
впровадження сучасних засобів техніки без-
пеки та забезпечення санітарно-гігієнічних 
умов, що усувають виробничий травматизм 
та професійні захворювання. В цих умовах 
факти порушення правил охорони праці 
мають бути вкрай нетерпимими. Оскільки 
вони є результатом несумлінного ставлення 
окремих посадових осіб до своїх обов’язків 
щодо безпеки умов праці [6].
Окрім того, на цей час МОП здійснює 

понад 1000 програм технічного співробіт-
ництва більш ніж у 80 країнах світу. Пріо-
ритетними напрямками технічного співро-
бітництва є реалізація програми гідної пра-
ці на національному рівні, реформування 
трудового законодавства, впорядкування 
трудових відносин і вирішення спорів, зміц-
нення потенціалу організацій роботодавців 
та профспілок при укладанні колективних 
договорів [7].
Програми гідної праці є основною сис-

темою планування надання підтримки 
МОП державам-членам. Програми розро-
бляються на основі результат-орієнтова-
ного підходу, прийнятого в Міжнародній 
організації праці за основу в плануванні 
технічного співробітництва. Вони окреслю-
ють середньостроковий план, що спрямо-
вує роботу МОП у країні відповідно до прі-
оритетів і завдань, розроблених за участю 
та погоджених з урядами, профспілками та 
роботодавцями.
Діяльність МОП зосереджується у на-

ступних сферах: викорінення дитячої та 
примусової праці, гідна праця для жінок 
та чоловіків, економічний та соціальний 
розвиток, ліквідація безробіття, рівність та 
усунення дискримінації, ВІЛ/СНІД у сфері 
праці, законодавство у сфері праці, трудова 
міграція, соціальний захист, працевлашту-
вання молоді, безпека на робочих місцях.
Основними цілями МОП є захист прав 

у світі праці, заохочення гідної праці, поси-
лення соціального захисту та зміцнення діа-

логу з питань праці. МОП, як міжнародна 
організація, відповідає за розроблення між-
народних стандартів у сфері праці і здій-
снює нагляд за їх дотриманням. На сьогод-
ні членами МОП є 187 держав. Основними 
органами МОП є Міжнародна конференція 
праці, Адміністративна рада та розташова-
ний у Женеві постійний Секретаріат – Між-
народне бюро праці [7].
Саме тому, на нашу точку зору, пору-

шення правил охорони праці – найбільш 
небезпечне з усіх явищ будь-якого вироб-
ничого процесу, небезпечна дія (або безді-
яльність) проти трудових прав громадян, 
оскільки вона зазвичай пов’язана із запо-
діянням незворотної шкоди здоров’ю пра-
цівника. Враховуючи практичне значення 
кримінально-правових норм щодо відпо-
відальності за порушення правил охорони 
праці, їх «відсильний» характер до норм 
трудового законодавства, Пленум Верхо-
вного Суду України видав спеціальну по-
станову про судову практику у справах цієї 
категорії [8]. Вона застерігає суди України 
від недооцінки суспільної небезпеки пору-
шень правил охорони праці та дає вказівки 
щодо низки питань застосування трудового 
та кримінального законодавства.
Так, об’єктом кримінального проти-

правного діяння щодо порушення правил 
охорони праці є право працівників на без-
печні умови праці. Потерпілим від вказа-
ного правопорушення можуть бути робіт-
ники, службовці та працівники сільського 
господарства, які постійно або тимчасово 
працюють на підприємстві, будівництві або 
в установі, а також студенти та учні, які про-
ходять виробничу практику.
У тих випадках, коли внаслідок по-

рушення правил техніки безпеки завда-
но шкоди здоров’ю працівників, які не 
пов’язані із виробництвом, винні в залеж-
ності від характеру протиправних діянь, 
несуть відповідальність за статтями про по-
садові правопорушення або правопорушен-
ня проти особи.
Об’єктивна сторона цього суспільно не-

безпечного діяння полягає у порушенні 
посадовцем правил з техніки безпеки, про-
мислової санітарії чи інших правил охорони 
праці, у настанні чи можливості настання 
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зазначених у законі суспільно небезпечних 
наслідків. У випадку настання зазначених 
наслідків – необхідний причинний зв’язок 
між ними та діями винної особи.
Що ж має на увазі законодавець, коли 

«відсилає» нас до трудового законодавства 
щодо визначення правил З техн іки безпе-
ки?
Так, згідно із статтею 1 Закону України 

«Про охорону праці», охорона праці – це 
система правових, соціально-економічних, 
організаційно-технічних, санітарно-гігіє-
нічних і лікувально-профілактичних захо-
дів та засобів, спрямованих на збереження 
життя, здоров’я і працездатності людини у 
процесі трудової діяльності [4]. 
Правила з техніки безпеки, за визна-

ченням Білецького С.В., – це правові нор-
ми, що передбачають заходи із забезпечен-
ня безпечних і нешкідливих умов праці. 
Останні вміщують обов’язкові вимоги, яким 
повинні задовольняти підприємства в ціло-
му, виробничі приміщення, всі види облад-
нання й технологічні процеси з точки зору 
безпеки праці. За сферою застосування роз-
різняють єдині (міжгалузеві) правила, на-
приклад, «Єдині правила безпеки при під-
ривних (вибухових) роботах», та галузеві, 
наприклад, «Правила безпеки у вугільних 
та сланцевих шахтах»[9].
Правила промислової санітарії, 

згідно Технічної енциклопедії, – це 
загальнообов’язкові правила поведінки, які 
утворюють систему соціальних, технічних і 
гігієнічних заходів, метою яких є забезпе-
чення на виробництві безпечних і здорових 
умов праці [10].
Під іншими правилами охорони праці 

теоретики та практики кримінального пра-
ва та трудового законодавства України ви-
користовують широке тлумачення диспози-
ції статті 27 Закону України «Про охорону 
праці», де законодавцем до категорії «інші 
правила» віднесено усі нормативно-правові 
акти з охорони праці, а саме: правила, нор-
ми, регламенти, положення, інструкції та 
інші документи, обов’язкові для виконання 
[4].
Стаття 271 КК України щодо визначен-

ня ознак діяння містить бланкетну, т.б. «від-
сильну» диспозицію до трудового законо-

давства України, що, у свою чергу, вказує на 
тісний взаємозв’язок норм різних галузей 
права – зокрема трудового та кримінально-
го, наголошує на взаємодоповнюваності та 
ефективності такого правового тандему.
Правила з техніки безпеки, промисло-

вої санітарії та інші правила охорони праці 
встановлені законами України, спільними 
наказами різних міністерств, правилами 
(інструкціями) профспілок, іншими норма-
тивними актами та нормами міжнародного 
права, які ратифіковані Верховною Радою 
України. У зв’язку з цим обвинувачення за 
статтею 271 КК України передбачає точне 
зазначення тих правил, які порушені поса-
довцем.
Так, правила охорони праці можуть 

бути порушені посадовцем шляхом дії 
(прискорення роботи з відступом від без-
печної технології та інш.) та частіше – шля-
хом бездіяльності (невиконання обов’язку 
інструктувати робітників з техніки без-
пеки, неогорожу небезпечних частин ру-
хомих механізмів та інш.). Конкретний 
зміст дії чи бездіяльності, що становить 
порушення правил охорони праці, зале-
жить від характеру порушеного правила 
охорони праці, специфіки виробництва та 
обсягу повноважень винного щодо забез-
печення умов праці.
Водночас порушення посадовою особою 

правил охорони праці, яке не спричинило 
та за обставин справи не могло спричинити 
зазначених у статті 271 КК України наслід-
ків, не утворює кримінального правопору-
шення. У такому разі можлива дисциплі-
нарна відповідальність.
На нашу думку, інспекторам та посадо-

вим особам, які проводять відповідну пере-
вірку, необхідно акцентувати увагу на ре-
тельному та всебічному дослідженні у кож-
ному випадку наявності причинного зв’язку 
між допущеним порушенням правил охоро-
ни праці та техніки безпеки та наслідками 
чи можливістю їх настання. Так, криміналь-
на протиправність виключається, якщо ви-
робнича травма чи інший шкідливий наслі-
док настали з вини самого потерпілого чи 
іншого працівника, чи якщо допущені по-
садовцем порушення правил охорони праці 
не пов’язані із цими наслідками.
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Окрім того, законодавець охоплює по-
рушення правил охорони праці та техніки 
безпеки, які вчинені у будь-якому місці, у 
тому числі на гірничих підприємствах, бу-
дівництвах та вибухонебезпечних цехах. 
Якщо, однак, порушення правил техніки 
безпеки при виконанні гірських, будівель-
них і вибухонебезпечних робіт спричини-
ло притаманні лише для цих підприємств 
суспільно небезпечні наслідки (наприклад, 
обвал гірських порід, будівлі, що будується, 
вибух і т.п.), то воно може перерости у пра-
вопорушення проти громадської безпеки 
(Розділ ІХ КК України) чи проти довкілля 
(Розділ VІІІ КК України).
Внутрішня сторона діяння або психіч-

не ставлення посадової особи до вчиненого 
ним суспільно небезпечного діяння та її на-
слідків характеризується складною формою 
вини, а саме: порушення правил техніки 
безпеки або інших правил охорони праці 
відбувається навмисне або з необережності, 
а до шкідливих наслідків, що настали, або 
таких, що могли настати, має місце необе-
режність у вигляді самовпевненості чи не-
дбалості. Якщо тяжке тілесне ушкодження 
чи смерть постали результатом умисного 
«поміщення» життя чи здоров’я потерпі-
лого у безпосередню небезпеку шляхом 
порушення посадовцем правил охорони 
праці, то винний підлягає відповідальності 
за більш тяжке правопорушення – за відпо-
відне умисне кримінальне правопорушення 
проти особи.
Суб’єктом кримінально караного діяння 

може бути посадова особа, відповідальна за 
дотримання правил охорони праці, службо-
ва особа підприємства, установи, організа-
ції або громадянин – суб’єкт підприємниць-
кої діяльності. Так, відповідальність за по-
рушення правил охорони праці та техніки 
безпеки можуть нести лише ті посадові осо-
би, на яких у силу їхнього службового ста-
новища або за спеціальним розпоряджен-
ням покладено обов’язок з охорони праці 
та дотримання правил техніки безпеки на 
відповідній ділянці роботи або контроль за 
їх виконанням.
Посадова особа, відповідальна за до-

тримання правил охорони праці, не звіль-
няється від кримінальної відповідальності, 

якщо вона неофіційно передовірила свої 
функції іншому працівникові, внаслідок 
чого було послаблено контроль за безпекою 
виробництва та настали шкідливі наслідки, 
зазначені у статті 271 КК України.
У тих випадках, коли порушення пра-

вил охорони праці та техніки безпеки допу-
щені іншими посадовими особами, скоєне 
з урахуванням обставин справи може роз-
глядатися як посадовий злочин (недбалість, 
зловживання службовим становищем).
Водночас, на нашу думку, порушення 

правил техніки безпеки робітниками та ін-
шими «непосадовими» особами, що спричи-
нило заподіяння смерті або тілесних ушко-
джень іншим працівникам, має кваліфіку-
ватися як кримінальне правопорушення 
проти особи.
Просте порушення правил охорони 

праці, на наш погляд, має місце тоді, коли 
воно не спричинило, але могло спричини-
ти нещасні випадки з людьми (можливість 
загибелі хоча б одного працівника, запо-
діяння йому тяжких тілесних ушкоджень 
тощо) або інші тяжкі наслідки (можливість 
втрати працездатності одним чи декілько-
ма працівниками тощо). Така правова ква-
ліфікація буде обґрунтована, якщо зазна-
чені наслідки порушення правил охорони 
праці не настали завдяки випадковим об-
ставинам.

Як висновок до статті зазначимо, що, на 
нашу думку, специфічність та унікальність 
розслідування кримінальних правопору-
шень проти трудових та інших індивідуаль-
них прав і свобод людини і громадянина, а 
також проти безпеки виробництва вимага-
ють від судових та правоохоронних органів 
розроблення нових методик щодо збиран-
ня доказової бази вчинення вказаних пра-
вопорушень та удосконалення чинних норм 
трудового та кримінального законодавства 
щодо боротьби із кримінальною проти-
правною поведінкою посадових осіб-пра-
вопорушників у відношенні підлеглих пра-
цівників, з метою подальшого невід’ємного 
використання вказаних норм та методик 
у проведенні ефективного розслідування, 
збору доказової бази, у встановленні та при-
тягненні винних осіб до відповідальності, а 
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також з’ясуванні істини за наслідками вирі-
шення «спірних» трудових питань.
Зважаючи на наявність недоліків у цій 

сфері правової та трудової діяльності, вва-
жаємо за актуальні подальші дослідження 
відповідної спрямованості, адже останні 
створюватимуть перспективи теоретичних 
та практичних напрацювань та сприяти-
муть розв’язанню проблемних питань на 
цьому напрямку.
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АНОТАЦІЯ 
Викладаються правові основи та перспек-

тиви розвитку трудового законодавства Укра-
їни в світлі правової реформи у державі. Роз-
глянуто визначальні аспекти законодавства 
України про працю та існуючі вимоги законо-
давця до охорони найманої праці працівників. 
Проведено паралелі між нормами трудового 
та кримінального права. Вказано на необхід-
ність їхнього комплексного застосування у ви-
рішенні дискусійних питань у трудових спорах 
та конфліктах, у наданні правової кваліфіка-
ції у кожній конкретній ситуації, яка виникає 
між роботодавцем та найманим працівни-
ком. Проаналізована та надана оцінка важ-
ливості діяльності Міжнародної організації 
праці, дієвість її програм та їх цілеспрямова-
ність на покращення правової галузі України, 
щодо регламентації трудових відносин на най-
ближчі 5-10 років. Обґрунтована необхідність 
ефективної співпраці працівників правоохо-
ронних органів та спеціалістів у галузі охорони 
праці для якісного та об’єктивного виконання 
завдань кримінального провадження та по-
кращення інноваційної політики України вза-
галі. Сформовані та наведені пропозиції щодо 
покращення методики дослідження фактів 
порушень законодавства про охорону праці. 
Розкривається значення та місце цих новел 
у системі трудового та кримінального права 
у цілому. Зроблені висновки та надані реко-
мендації щодо узгодженого застосування норм 
чинного законодавства у практичній діяль-
ності спеціалістів відповідної галузі. Привер-
нуто увагу на необхідність подальшої наукової 
співпраці вчених, спеціалістів у галузі матері-
ального та процесуального права.
Ключові слова: трудове право, криміналь-

не право, охорона праці, правила, працівник, 
правопорушення, спеціаліст.
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El. N. Dombrovska. 
LABOR LEGISLATION AND LABOR 

PROTECTION RULES AS A «STRONG» 
NORM FOR THE LEGAL EVALUATION 

OF AN ACT
The article describes the legal foundations and 

prospects for the development of the labor legisla-
tion of Ukraine in the light of the legal reform in 
the country. The author considered the defi ning 
aspects of the labor legislation of Ukraine and the 
existing requirements of the legislator for the protec-
tion of hired labor of employees. Parallels are drawn 
between the norms of labor and criminal law. The 
necessity of their complex application in solving de-
batable issues in labor disputes and confl icts, in pro-
viding legal qualifi cations in each specifi c situation 
that arises between an employer and an employee is 
indicated. The author of the article also analyzed 
the important activities of the International Labor 
Organization. She established the effectiveness of 
her programs and their focus on improving the legal 

fi eld of Ukraine, regarding the regulation of labor 
relations for the next 5-10 years. In the article, the 
author substantiates the need for effective coopera-
tion between law enforcement offi cers and special-
ists in the fi eld of labor protection for the qualitative 
and objective performance of the tasks of criminal 
proceedings and the improvement of the innovative 
policy of Ukraine in general. Proposals for improv-
ing the methodology of investigation of violations 
of labor protection legislation were formulated and 
given. The meaning and place of these novels in 
the system of labor and criminal law as a whole is 
revealed. Conclusions were made and recommenda-
tions were given regarding the coordinated applica-
tion of the norms of the current legislation in the 
practical activities of specialists in the relevant fi eld. 
The author emphasizes the need for further scientifi c 
cooperation of scientists, specialists in the fi eld of 
substantive and procedural law.

Keywords: labor law, criminal law, labor pro-
tection, rules, employee, offense, specialist.
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ÐÎÇÌÅÆÓÂÀÍÍß ÑÔÅÐÈ ÇÀÑÒÎÑÓÂÀÍÍß 
ÆÈÒËÎÂÎÃÎ ² ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ Â 

ÊÎÍÒÅÊÑÒ² ÄÅÐÀÄßÍ²ÇÀÖ²¯ ÇÀÊÎÍÎÄÀÂÑÒÂÀ

У статті автор аналізує проблему співвід-
ношення норм Житлового і Цивільного кодек-
сів України в частині регулювання відносин 
щодо користування житлом. Автор доводить, 
що між положеннями цих кодексів існують 
численні колізії, а норми цих кодексів, що ви-
значають сферу застосування кожного з них, 
не дозволяють вирішити ці колізії в правозас-
тосовній практиці. Певні зрушення в напрям-
ку подолання цих проблем відбулися у зв’язку 
з прийняттям Закону України «Про дерадя-
нізацію законодавства України». Однак цей 
Закон усе одно не допоміг узгодити конкурую-
чі норми ЦК і ЖК України, а тому проблема 
розмежування сфер їхнього регулювання зали-
шається актуальною і потребує вирішення на 
законодавчому рівні.
Ключові слова: житлове право, користу-

вання житлом, колізія норм права, акти ци-
вільного законодавства, джерела права, дера-
дянізація законодавства.
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житлового права настільки тісно перепле-
тені з нормами цивільного права, що важ-
ко відокремити їх. Тому норми житлового 
права за предметом правового регулювання 
в переважній частині віднесені до норм при-
ватного (цивільного) права [1, c. 67].  Як ві-
домо, Житловий кодекс України (далі – ЖК 
України) був прийнятий ще за радянських 
часів і первісно втілював ідеологію соціа-
лістичного державного устрою, а також ві-
дображав економічні засади, властиві для 
цього устрою. Водночас Цивільний кодекс 
України (далі – ЦК України) був прийнятий 
у 2003 році і став продуктом докорінного 
переосмислення цивільного законодавства 
в епоху становлення ринкових відносин в 
Україні. При цьому сфери регулювання ЖК 
і ЦК України частково перетинаються або 
взагалі збігаються. Водночас непоодиноки-
ми є випадки, коли Житловий і Цивільний 
кодекси України регулюють відповідні від-
носини по-різному і суперечать одна одній. 
Тому в судовій практиці і в науковій літера-
турі неодноразово поставало питання щодо 
співвідношення цих норм.

21 квітня 2022 року Верховною Радою 
України було прийнято Закон України 
«Про дерадянізацію законодавства Украї-
ни». Цим Законом було визначено перелік 
нормативно-правових актів, які були при-
йняті до прийняття Конституції України 
і не застосовуються на території України, 
оскільки суперечать їй. Крім цього, цим За-
коном було внесено низку важливих змін до 
ЖК УРСР (після прийняття Закону – ЖК 

Постановка проблеми
Питання співвідношення норм права є 

одним із класичних у загальній теорії пра-
ва. Оскільки нормативно-правові акти роз-
робляються і приймаються в різні періоди 
часу різними політичними силами, що змі-
нюють одна одну в результаті природніх де-
мократичних процесів, поява норм, що не 
відповідають або навіть прямо суперечать 
одна одній, є неминучим явищем. Однією 
з галузей, де проблема колізій між нормами 
права постає найбільш гостро, є житлове 
право. Як зазначається в літературі, норми 
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України), спрямованих на виключення з 
нього положень, які, очевидно, є мораль-
но застарілими, а також на систематизацію 
українського житлового законодавства. Од-
нак питання про те, чи вирішив указаний 
Закон проблему співвідношення положень 
ЖК і ЦК України, залишається відкритим. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Дослідженням проблеми співвідношен-
ня положень цивільного та житлового за-
конодавства займалися такі вчені: В.П. Мас-
лов, М.К. Галянтич, І.В. Спасибо-Фатєєва, 
В.І. Крат, Р.М. Замуравкіна та інші. Тим не 
менше це питання залишається в Україні 
невирішеним і таким, що потребує подаль-
шого наукового дослідження. 

Метою статті є виявлення існуючих ко-
лізій між Житловим і Цивільним кодексами 
України, з’ясування того, чи можуть ці ко-
лізії бути ефективно вирішені в правозас-
тосовній практиці, і того, чи впорався з ви-
рішенням цих колізій Закон України «Про 
дерадянізацію законодавства України». 

Виклад основного матеріалу
Згідно зі ст. 2 ЖК України (у її чинній 

редакції) завданнями житлового законодав-
ства України є регулювання житлових від-
носин з метою забезпечення гарантовано-
го Конституцією України права громадян на 
житло, належного використання і схорон-
ності житлового фонду, а також зміцнення 
законності в галузі житлових відносин. При 
цьому оскільки ЖК України був прийнятий 
ще за радянських часів, коли право влас-
ності існувало лише щодо обмеженого кола 
об’єктів житлового фонду, цей нормативно-
правовий акт регулює переважно відносини 
у сфері користування житлом (користування 
жилими приміщеннями у будинках держав-
ного і громадського житлового фонду, служ-
бовими житловими приміщеннями і гурто-
житками, житловими приміщеннями в бу-
динках приватного житлового фонду тощо). 
Про це свідчить і структура ЖК України.
Водночас згідно із ст. 1 ЦК України ци-

вільним законодавством регулюються осо-
бисті немайнові та майнові відносини (ци-

вільні відносини), засновані на юридичній 
рівності, вільному волевиявленні, майновій 
самостійності їх учасників. При цьому до 
кола як майнових, так і особистих немайно-
вих відносин, належать і житлові правовід-
носини. Що стосується майнових відносин, 
то до них належать відносини власності на 
житло (Глава 28 ЦК України), відносини, 
що виникають у зв’язку з користування жит-
лом членами сім’ї його власника (ст. 405 ЦК 
України), а також відносини найму (оренди) 
житла (Глава 59 ЦК України). До особистих 
немайнових відносин належать відносини 
щодо охорони права особи на недоторка-
ність житла, яке є одним із особистих немай-
нових прав, передбачених Книгою ІІ ЦК 
України, а саме статтею 311 ЦК України.
Таким чином, сферою регулювання, яка 

є спільною для ЖК і ЦК України, є відно-
сини щодо користування житлом на підста-
ві договору найму. Для того, щоб з’ясувати, 
як саме ці правовідносини регулює той чи 
інший нормативно-правовий акт і як поло-
ження цих актів між собою співвідносяться, 
необхідно проаналізувати відповідні поло-
ження кожного із цих кодексів, починаючи 
від спеціальних норм і завершуючи загаль-
ними.
У переважній більшості спеціальних 

розділів і глав ЖК України, які регулюють 
той чи інший вид відносин щодо користу-
вання житлом, відсутні норми, які б визна-
чали співвідношення норм цього кодексу та 
інших нормативних актів при регулювання 
відповідних відносин. Таке правило можна 
знайти лише у ст. 62 ЖК України, але слід 
ураховувати, що вона розташована у Главі 
2 Розділу ІІІ цього Кодексу, яка регулює 
користування житлом у будинках лише дер-
жавного та громадського житлового фонду. 
Отже, до відносин щодо користування жит-
лом у будинках інших видів житлового фон-
ду вона не застосовується. До прийняття 
Закону України «Про дерадянізацію зако-
нодавства України» ст. 62 ЖК України вста-
новлювала, що до відносин, що випливають 
з договору найму жилого приміщення, у 
відповідних випадках застосовуються та-
кож правила цивільного законодавства Со-
юзу РСР і Української РСР. Після прийнят-
тя зазначеного Закону редакція ст. 62 була 
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сформульована таким чином: до відносин, 
що випливають з договору найму жилого 
приміщення, у відповідних випадках засто-
совуються також норми Цивільного кодексу 
України. 
Таким чином, виходячи зі змісту ст. 62 

ЖК України у сфері регулювання відносин 
щодо користування житлом у будинках дер-
жавного і громадського житлового фондів,  
положення ЖК України є спеціальними 
по відношенню до положень ЦК України. 
Норми ЦК України також можуть бути за-
стосовані до цих відносин, але лише у «від-
повідних» випадках. При цьому, що це за 
«відповідні» випадки у законодавстві не 
роз’яснюється. 
У ЦК України спеціальною нормою, 

що визначає правила застосування до від-
носин у сфері користування житлом тих чи 
інших нормативно-правових актів, є ст. 810 
ЦК України. Так, частина 2 цієї статті при-
свячена визначенню нормативно-правових 
актів, які застосовуються саме до відносин 
щодо користування житлом, що є об’єктом 
державної та комунальної власності. Згід-
но з цією нормою підстави, умови, порядок 
укладення та припинення договору найму 
житла, що є об’єктом права державної або 
комунальної власності, встановлюються за-
коном. 
При співставленні указаних положень 

двох кодексів (ст. 62 ЖК України та ч. 2 ст. 
810 ЦК України) на перший погляд може 
видатися, що питання щодо співвідношення 
положень цих кодексів у частині регулюван-
ня відносин стосовно користування житлом 
у будинках публічного житлового фонду виріше-
не однозначно і зрозуміло: положення ЖК 
України є спеціальними, а норми ЦК Укра-
їни – загальними і застосовуються лише суб-
сидіарно. Однак, аналізуючи ці положення 
більш прискіпливо, можна звернути увагу 
на низку вагомих нюансів. По-перше, якщо 
ст. 62 ЖК України застосовується до відно-
син користування житлом у державному і 
громадському житловому фонді, то ч. 2 ст. 
810 ЦК України – до відносин користування 
житлом, яке є об’єктом державної та кому-
нальної власності. При цьому ЖК України 
не згадує такого різновиду житла, як «жит-
ло, що є об’єктом комунальної власності» і не 

відносить таке житло до певного виду жит-
лового фонду. Так, згідно зі ст. 4 ЖК Укра-
їни існує лише державний, громадський, 
приватний житловий фонд, житловий фонд 
кооперативів та житловий фонд соціального 
призначення. При цьому згідно зі ст. 5 ЖК 
України житловий фонд, який перебуває у 
віданні органів місцевого самоврядування, 
все одно відноситься до державного житло-
вого фонду. По-друге, ч. 2 ст. 810 ЦК Укра-
їни говорить про регулювання іншим, ніж 
ЦК, законом відносин щодо користування 
відповідним житлом лише у частині, що сто-
сується підстав, умов, порядку укладення та 
припинення договору найму житла [3, c. 330]. 
Тобто при буквальному тлумаченні цієї нор-
ми виходить, що ЖК України може регулю-
вати підстави, умови і порядок укладення та 
припинення договору найму цього житла, 
тоді як левова частина відносин у цій сфері, 
а саме відносини щодо виконання договорів 
найму житла, регулюються ЦК України. 
Примітно те, що така плутанина у питан-

ні визначення нормативно-правового акту, 
що регулює відносини у сфері користуван-
ня житлом у будинках публічного житлово-
го фонду, вже призвела до вкрай неодноз-
начних висновків у судовій практиці. Так, у 
Постанові від 04 березня 2020 року в справі 
№ 520/4209/15-ц, у якій спір стосувався від-
носин щодо користування житлом у будинку 
державного житлового фонду, Касаційний 
цивільний суд у складі Верховного Суду, 
проаналізувавши положення ст. ст. 3, 62 ЖК 
України, а також ст. ст. 9 та 810 ЦК України 
дійшов висновку, що ЦК України є кодексом 
приватного права і йому відводиться головна 
роль у законодавстві, що регулює приватні 
відносини. Тому саме положення ЦК Укра-
їни мають пріоритет у регулюванні відповід-
них відносин [4]. Але в більшості справ суди 
касаційної інстанції навпаки наголошували 
на тому, що до відносин у сфері користуван-
ня житлом у будинках державного чи гро-
мадського житлового фонду застосовуються 
положення саме ЖК України [5, 6]. 
Що ж стосується регулювання відносин 

щодо користування житлом у будинках, що 
належать до інших видів житлового фон-
ду (зокрема, приватного), то у відповідних 
главах ЖК України (Главах 5 і 6 Розділу 
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ІІІ) норми, що визначала б правила застосу-
вання ЖК України до цих відносин, немає. 
Водночас у ЦК України відповідна норма 
є: згідно з ч. 3 ст. 810 ЦК України до дого-
вору найму житла, крім найму житла, що є 
об’єктом права державної або комунальної 
власності, застосовуються положення цього 
Кодексу, якщо інше не встановлено зако-
ном. Таким чином, за загальним правилом 
ці відносини регулюються саме ЦК України. 
Водночас допускається застосування й ін-
ших законів (зокрема, і ЖК України), якщо 
ними встановлено «інше». 
Здавалось би, що найлогічнішим варіан-

том тлумачення цієї норми є такий: до всіх 
відносин, що стосуються найму житла, що 
не є у державній або комунальній власнос-
ті, застосовуються положення ЦК України, 
але якщо ці положення не регулюють тих 
чи інших відносин, то субсидіарно застосо-
вуються норми ЖК України. Однак чинне 
формулювання ч. 3 ст. 810 ЦК України є до-
волі заплутаним і, як тлумачити застережен-
ня «якщо інше не встановлено законом», за-
лишається відкритим питанням у практиці. 
У судовій практиці це вже породило два 

різні підходи до розуміння правил засто-
сування законодавства при вирішенні від-
повідних житлових спорів [3, c. 331-332]. 
Згідно з першим підходом саме норми ЖК 
України мають пріоритет при регулюван-
ні відносин щодо користування житлом у 
будинках як державного, так і приватного 
житлового фондів. Так, в одному зі своїх 
рішень Верховний Суд України зазначив, 
що положення ЦК України застосовуються 
до врегулювання відносин, які виникають у 
сфері користування житлом, якщо вони не 
врегульовані іншими актами законодавства. 
При цьому регулювання житлових відно-
син з метою забезпечення права громадян 
на житло, належного використання і схо-
ронності житлового фонду, у тому числі й 
громадського та приватного, регулюється нор-
мами ЖК України [7]. Водночас є і проти-
лежний підхід. Так, у низці судових рішень, 
прийнятих Верховним Судом України та 
Вищим спеціалізованим судом України з 
розгляду цивільних та кримінальних справ 
було зроблено висновок про те, що перева-
гу при регулюванні відносин користування 

житлом у будинках приватного житлового 
фонду, мають все ж положення ЦК України 
[3, c. 331-332; 8, 9]. Втім такі висновки зво-
дилися більше до аналізу факту, а не аналізу 
права, і не були сформульовані в якості пра-
вової позиції.
Водночас колізії між положеннями ЦК 

та ЖК України в частині регулювання від-
носин найму житла у будинках приватного 
житлового фонду є очевидними і немало-
численими. Для прикладу, згідно з ч. 3 ст. 
168 ЖК України, якщо наймодавцеві та 
членам його сім’ї жиле приміщення потріб-
не для проживання в ньому, то за вимогою 
наймодавця договір найму такого примі-
щення може бути розірвано, якщо цей до-
говір укладено на невизначений строк. Однак 
ч. 3 ст. 825 ЦК України, яка так само перед-
бачає можливість розірвання договору най-
му, якщо наймодавцеві та членам його сім’ї 
житло потрібне для проживання, застере-
ження про невизначений строк не містить, 
тобто за цією підставою згідно з ЦК Укра-
їни може бути розірваний як договір най-
му, укладений на визначений, так і договір 
найму, укладений на невизначений строк. 
Крім цього, згідно з ч. 3 ст. 168 ЖК Укра-
їни за вказаною підставою може бути розі-
рвано договір найму як жилого приміщення 
в цілому, так і його частини. Однак за ч. 3 
ст. 825 ЦК України розірвання можливе у 
випадку, коли предметом договору найму є 
частина будинку, квартири, кімнати (части-
на кімнати). Звертає на себе увагу також те, 
що згідно з ч. 3 ст. 168 ЖК України у ви-
падку розірвання договору найму власник 
будинку (квартири) повинен попередити 
наймача про наступне розірвання договору 
за три місяці, а згідно з ч. 3 ст. 825 ЦК Укра-
їни – за два місяці. 
Вказане підтверджує, що проблема за-

стосування ЖК і ЦК України у сфері регу-
лювання житлових відносин щодо користу-
вання житлом у будинках приватного жит-
лового фонду є вкрай важливою. При цьому 
спеціальні норми цих кодексів не дозволя-
ють вирішити це питання однозначно. Тому 
необхідно звернутися до загальних норм 
цих кодексів, які визначають сферу застосу-
вання кожного з них.
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Так, у ЖК України загальні засади ре-
гулювання житлових відносин утілені в 
ст. 3 цього Кодексу. Згідно з цією статтею 
в редакції, яка діяла до прийняття Закону 
України «Про дерадянізацію законодавства 
України», житлові відносини в Українській 
РСР регулюються Основами житлового за-
конодавства Союзу РСР і союзних респу-
блік та видаваними відповідно до них інши-
ми актами житлового законодавства Союзу 
РСР, цим Кодексом та іншими актами жит-
лового законодавства Української РСР. Ця 
ж стаття, але в редакції, що є чинною після 
прийняття зазначеного Закону, визначає 
законодавство, яким регулюються житлові 
відносини, так: житлові відносини в Украї-
ні регулюються Конституцією України, цим 
Кодексом та іншими актами законодавства 
України. Таким чином, важливою зміною, 
яка відбулася внаслідок прийняття Закону 
України «Про дерадянізацію законодав-
ства України», є те, що в ст. 3 ЖК України 
більше немає згадки про: 1) застарілі нор-
мативно-правові акти і про політико-право-
ві утворення, що зникли з розпадом СРСР;-
2) те, що законодавство у сфері регулюван-
ня житлових відносин складають тільки ті 
нормативні акти, що прийняті у відповід-
ності з Основами житлового законодавства 
Союзу РСР; 3) те, що законодавство у сфері 
регулювання житлових відносин складають 
лише акти так званого «житлового законо-
давства». Важливо, що в чинній редакції 
зазначеної статті мова йде про те, що жит-
лові правовідносини регулюються широ-
ким колом нормативно-правових актів і не 
обов’язково лише тими, які є актами суто 
житлового законодавства. 
У свою чергу, у ЦК України пит ання про 

можливість його застосування до житло-
вих правовідносин на рівні загальних норм 
прямо не вирішене. Стаття 9 ЦК України, 
яка визначає межі і випадки застосування 
цього Кодексу до правовідносин, суміжних 
із цивільними, не містить згадки про жит-
лові правовідносини. Ця стаття встановлює 
лише те, що ЦК України застосовується до 
врегулювання відносин, які виникають у 
сферах використання природних ресурсів 
та охорони довкілля, а також до трудових 
та сімейних відносин, якщо вони не врегу-

льовані іншими актами законодавства. При 
цьому законом можуть бути передбачені осо-
бливості регулювання майнових відносин 
у сфері господарювання. Тобто ця стаття 
передбачає субсидіарне застосування поло-
жень ЦК України до окремих видів право-
відносин, але з-поміж цих відносин житлові 
прямо не зазначаються [10, c. 89]. 
Іншою нормою, що може допомогти 

розмежувати сфери регулювання Цивіль-
ного і Житлового кодексів України, є ст. 4 
ЦК України. Згідно з частиною 2 цієї статті 
основним актом цивільного законодавства 
України є Цивільний кодекс України. Акта-
ми цивільного законодавства є також інші 
закони України, які приймаються відповід-
но до Конституції України та цього Кодексу. 
При цьому абз. 3 ч. 2 ст. 4 ЦК України міс-
тить важливе правило: якщо суб’єкт права 
законодавчої ініціативи подав до Верховної 
Ради України проєкт закону, який регулює 
цивільні відносини інакше, ніж цей Кодекс, 
він зобов’язаний одночасно подати проект 
закону про внесення змін до Цивільного 
кодексу України. Поданий законопроект 
розглядається Верховною Радою України 
одночасно з відповідним проектом закону 
про внесення змін до Цивільного кодексу 
України.
Таким чином, у регулюванні цивільних 

відносин, до яких належать і житлові від-
носини, основним актом законодавства є 
саме ЦК України. При цьому закони, що 
приймаються після прийняття ЦК України, 
повинні бути узгоджені з положенням ЦК 
України. Однак навіть ці застереження, що 
містяться у ч. 2 ст. 4 ЦК України не дозво-
ляють чітко вирішити окресленої проблеми. 
По-перше, хоча вказана норма визначає ЦК 
України як основний акт цивільного зако-
нодавства, вона не визначає його як акт, що 
має вищу юридичну силу порівняно з інши-
ми законами [11, c. 45]. По-друге, гарантії 
єдності регулювання цивільних відносин у 
законах, про які йдеться в абз. 3 ч. 2 ст. 4 ЦК 
України, стосуються тих законів, які при-
ймаються після прийняття ЦК України. Од-
нак якщо певні закони були прийняті до ЦК 
України, з-поміж яких і ЖК України, то на 
них ці гарантії ніяк не розповсюджуються.
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Таким чином, вирішити проблему спів-
відношення положень ЦК і ЖК України в 
частині регулювання відносин щодо корис-
тування житлом, застосовуючи чинні поло-
ження цих кодексів, що визначають їх ре-
гулятивну сферу, виявляється неможливим. 
Щоразу при виникненні цього питання в 
практиці суб’єктам правозастосування дово-
диться виходити за межі буквального тлума-
чення норм і вдаватися до розширеної або 
звуженої їх інтерпретації. 
Тому ця проблема має бути вирішена 

на законодавчому рівні. Очевидно, що пев-
ні кроки в цьому напрямку були зроблені з 
прийняттям Закону України «Про дерадя-
нізацію законодавства України». Як уже за-
значалося, цим законом було внесено зміни, 
зокрема, до ст. 3 ЖК України, яка визначає 
сферу регулювання цього кодексу, а також 
до ст. 62 ЖК України, яка більш точково 
визначає сферу регулювання цього кодексу 
у відносинах найму житла в будинках дер-
жавного та громадського житлового фонду. 
Безумовно, ці зміни внесли більше ясності в 
ці норми і в питання, що ними регулюють-
ся. Водночас жодних змін, спрямованих на 
синхронізацію ЦК і ЖК України в конкрет-
них питаннях, що стосуються регулювання 
житлових відносин, внесено так і не було. 
Численні колізії між положеннями цих ко-
дексів у частині регулювання житлових від-
носин жодним чином вирішені чи усунені 
не були, а тому продовжують існувати. 
З огляду на це, проблема усунення колі-

зій між ЦК і ЖК України залишається від-
критою. При цьому актуальність і гострота 
цієї проблеми протягом найближчих років 
буде лише зростати. Це пов’язано із небаче-
ною до цього часу проблемою із забезпечен-
ням людей житлом, яка постала внаслідок 
військової агресії Російської Федерації проти 
України. Ефективне вирішення цієї пробле-
ми залежить не тільки від зусиль держави в 
галузі будування нового житла і розробки 
програм щодо надання житла постраждалим 
особам, а й від якості та ефективності регу-
лювання відносин у сфері користування жит-
лом на законодавчому рівні. Тому питання 
реформування законодавчого регулювання 
цих питань набуває ще більшої актуальності.

Висновок
Проблема співвідношення положень ЦК 

і ЖК у частині регулювання житлових від-
носин є однією з найактуальніших у право-
застосовній практиці. Наразі в судовій прак-
тиці не було сформульовано правових ви-
сновків, які б допомогали чітко розмежувати 
сферу регулювання цих кодексів при вирі-
шенні тих чи інших питань. Це пов’язано, у 
першу чергу, з нечіткістю формулювань, які 
містяться в самих цих кодексах, у нормах, 
які повинні визначати правила розмежуван-
ня регулятивної сфери ЦК і ЖК України. 
На жаль, ця проблема не була вирішена і з 
прийняттям Закону України «Про дерадя-
нізацію законодавства України». Тому вона 
залишається актуальною по теперішній час 
і вимагає від законодавця вжиття невідклад-
них заходів з метою подолання колізій між 
цими кодексами, які є очевидними і немало-
численими.

N.Yu. Filatova-Bilous
DISTINCTION BETWEEN THE SCOPE 

OF HOUSING CODE OF UKRAINE AND 
CIVIL CODE OF UKRAINE IN THE 

CONTEXT OF DESOVIETIZTION OF THE 
LEGISLATION

In the article the author analyzes the prob-
lem of correlation between the provisions of 
Civil and Housing Codes of Ukraine concern-
ing regulation of the use of housing. The au-
thor shows that there are a lot of discrepancies 
between these codes. Unfortunately, provi-
sions of these codes determining their scope 
do not allow to address these issues in the ju-
dicial practice. Some amendments purporting 
to overcome these problems have already been 
adopted when the parliament voted for the 
Law on desovietization of Ukrainian legislation. 
However, this Law does not help to reconcile 
all the colliding provisions of Civil and Hous-
ing Code of Ukraine. That is why this problem 
is still topical and needs to be addressed at the 
legislative level.

Key words: housing law, the use of housing, 
normative discrepancies, acts of civil legislation, 
sources of law, desovietization of legislation.
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Розглядаються ознаки особистих немай-
нових прав інтелектуальної власності. до осо-
бистих немайнових прав належить право:
Зазначається перелік повноважень, які 

входять до змісту особистих немайнових 
прав інтелектуальної власності. З’ясовано, 
що одним із найважливіших особистих не-
майнових прав інтелектуальної власності, що 
виникає у зв’язку з створенням твору науки, 
літератури і мистецтва, є право авторства. 
Авторське право на твір виникає внаслідок 
факту його створення і не потребує жодної 
формалізації. Виявлено, що, незважаючи на 
невідчужуваність права авторства, у наш час 
поширеним є написання різного роду творів, 
виступів, доповідей, статей на замовлення, 
як і опублікування їх під іменем особи, яка не є 
справжнім автором. Твори, які публікуються 
під іменем особи яка не є їх справжнім авто-
ром, у юридичній літературі отримали назву 
«гетеронімних творів». Кожна зі сторін пра-
вовідносин пов’язаних із створенням гетеро-
німних творів залишається незахищеною і у 
випадку невиконання і неналежного виконан-
ня такого «неправомірного зобов’язання» не 
зможе захисти свої права. Зроблено висновок, 
що створення гетеронімного твору не мож-
на вважати плагіатом, оскільки є наявність 
згоди творця на оприлюднення результату 
його творчої діяльності під іменем іншої осо-
би. академічна доброчесність стосується лише 
учасників освітнього процесу, академічного се-
редовища. Висловлено думку, що створення ге-
теронімних творів може мати місце не лише 

 ÀÍ²Ê²ÍÀ Ãàëèíà Âîëîäèìèð³âíà - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, äîöåíò 
êàôåäðè öèâ³ëüíîãî ïðàâà òà ïðîöåñó Õìåëüíèöüêîãî óí³âåðñèòåòó óïðàâë³ííÿ òà 
ïðàâà ³ìåí³ Ëåîí³äà Þçüêîâà 

ORCID  https://orcid.org/0000-0001-7482-019X
ÓÄÊ 347.78.01

DOI 10.32782/LAW.UA.2022.2.20

в академічному середовищі, а й в інших сферах 
суспільного життя, тому є не лише порушен-
ням академічної доброчесності.
Ключові слова: особисті немайнові права, 

інтелектуальна власність, автор, авторське 
право, право авторства, презумпція автор-
ства, написання твору на замовлення, акаде-
мічна доброчесність, плагіат.

Постановка наукової проблеми
Внаслідок створення об’єктів права ін-

телектуальної власності суб’єкт цього права 
набуває суб’єктивних прав не лише майно-
вого але й особистого немайнового харак-
теру. Особливість особистих немайнових 
прав інтелектуальної власності, полягає 
у тому, що вони існують у двох аспектах:-
а) як елемент системи особистих немайно-
вих прав фізичної особи; б) як елемент сис-
теми прав інтелектуальної діяльності. Од-
нак, у літературі немає єдиної думки щодо 
їх місця в системі прав інтелектуальної 
власності. У цивілістичних дослідженнях 
немає однозначної позиції щодо переліку 
особистих немайнових прав інтелектуаль-
ної власності, їх ознак, можливості їх від-
чуження тощо. 

Аналіз останніх досліджень 
i публікацій

Питання щодо особистих немайно-
вих прав інтелектуальної власності до-
сліджувались у працях: С. С. Алексєє-
ва, Г. О. Андрощука, С. В. Бондаренка, 
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О. В. Дзери, В. А. Іващенка, Ю. В. Капі-
ци, Е. П. Гаврилова, Н. С. Кузнєцової, 
В. В. Луця, О. А. Підопригори, Р. О. Сте-
фанчука, О. П. Орлюк, О. Д. Святоць-
кого, Г. О. Ульянової, О. І. Харитонової, 
В. П. Чурпіти, Р. Б. Шишки, О. С. Яворської 
та інших науковців.
Метою статті є дослідження особли-

востей особистих немайнових прав інте-
лектуальної власності творців, особливо 
права авторства, аналіз окремих порушень 
особистих немайнових прав авторів, а та-
кож формулювання пропозицій щодо удо-
сконалення законодавства України у сфері 
правової охорони особистих немайнових 
прав інтелектуальної власності автора.

Виклад основного матеріалу
Насамперед доцільно з’ясувати ознаки 

особистих немайнових прав авторів, які є 
характерними для особистих немайнових 
прав фізичних осіб у цілому:
Ці права є: 1) особистими; 2) немайно-

вими та не залежать від майнових прав;-
3) є абсолютними, 4) безстроковими [1]. 
Відповідно до ст. 14 Закону України 

«Про авторське право і суміжні права» до 
особистих немайнових прав належить пра-
во:

1) вимагати визнання власного автор-
ства шляхом зазначення імені автора на 
оригіналі твору та його примірниках і при 
будь-якому публічному використанні тво-
ру;

2) забороняти зазначення свого імені 
при використанні твору, якщо автор твору 
бажає залишитись анонімом; 

3) вимагати зазначення псевдоніму за-
мість справжнього імені автора під час 
його публічного використання; 

4) право на цілісність твору, можливість 
протидіяти спотворенню, перекрученню, 
чи будь-якій іншій зміні чи посяганню на 
твір, що може зашкодити честі і репутації 
автора [2]. 
Перелік прав не є вичерпним, що 

підтверджує положення п. 3 ч. 1 ст. 423 
ЦК України, вказуючи на інші особисті не-
майнові права інтелектуальної власності, 
встановлені законом [1].

Одним із найважливіших особистих не-
майнових прав інтелектуальної власності, 
що виникає у зв’язку зі створенням твору 
науки, літератури і мистецтва, є право ав-
торства. У системі особистих немайнових 
прав автора йому завжди надається пер-
шість. Це зумовлено тим, що інші як осо-
бисті немайнові так і майнові права на твір, 
надаються особі лише внаслідок визнання 
її автором цього твору і походять від нього 
[3, c. 484]. Тому це право в юридичній лі-
тературі, ще називають правом батьківства 
( paternité). Право авторства закріплене в 
ст. 6 bis  Бернської конвенції про охорону 
літературних і художніх творів: «незалеж-
но від майнових прав автора і навіть піс-
ля уступки прав він має право вимагати 
визнання свого авторства на твір…» [4]. 
Відповідно до ст. 423, 438 Ц К України 
за фізичною особою закріплюється пра-
во бути визнаною автором об’єкта права 
інтелектуальної власності [1]. Право ав-
торства зазначається першим у переліку 
особистих нмайнових прав автора, визна-
чених ст.14 ЗУ «Про авторське право і су-
міжні права» [2].
Метою виокремлення права авторства 

як окремого суб’єктивного права є необ-
хідність індивідуалізації результатів твор-
чої праці і суспільного визнання зв’язку їх 
продуктом діяльності конкретних авторів 
[5, с. 26]. У юридичній літературі зазвичай 
це право характеризують як «юридичну 
можливість особи визнаватися творцем 
і, як наслідок, можливість вимагати від 
інших визнавати заначений факт» [6, с. 88]. 
Право авторства не означає, що особа має 
певний набір прав, воно вказує виключно 
на те, що ця особа є творцем певного твору 
[7, c. 52]. На думку Е. П. Гаврилова, право 
авторства є фіксацією і водночас правовим 
відображенням фактичної роботи автора 
щодо створення твору і виникає внаслідок 
творчої діяльності. Право авторства є 
підгрунтям для захисту автором своїх 
інтересів [8, с. 17]. 
Для виникнення і здійснення авторсь-

кого права не потрібно будь-якого оформ-
лення чи виконання будь-яких інших 
формальностей. Авторське право на твір 
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виникає внаслідок факту його створення. На 
захист прав творця спрямована презумпція ав-
торства. Презумпція (лат. presumptio – «припу-
щення») в перекладі означає припущення про 
наявність факту, який вважається дійсним, ре-
альним, наявним, поки не буде доведено про-
тилежне [9, c. 100]. Презумпція авторства 
закріплена у ст. 15 Бернської конвенції про 
охорону літературних і художніх творів [4], 
в ст. 435 Ц К України, у ч. 1 ст. 11 [1], Зако-
ну України «Про авторське право і суміж-
на права» [2]. Суть зазначеної презумпції 
полягає в тому, що за відсутності доказів 
протилежного автором твору вважається 
особа, зазначена як автор на оригіналі або 
примірнику твору. У постанові Пленуму 
Вищого господарського суду України № 12 
від 17 жовтня 2012 р. «Про деякі питання 
практики вирішення спорів, пов’язаних із 
захистом прав інтелектуальної власності» 
зазначається[10], що під час розгляду справ 
про захист авторських прав господарським 
судам варто виходити із презумпції автор-
ства. Інші докази, пов’язані з авторством 
твору, досліджуються лише в разі, якщо 
авторство цієї особи на твір оспорюються 
або заперечується.
Однією з найважливіших ознак право 

авторства, як і будь якого іншого особисто-
го немайнового права, є те, що воно невід-
дільне від особистості автора. Воно може 
належати тільки дійсному творцеві твору є 
невідчужуваним і непередаваним ні за до-
говором, ні за законом. Однак, незважаю-
чи на зазначене, у деяких випадках визна-
ння права на авторство є проблематичним. 
Сьогодні поширеним є написання різного 
роду творів, виступів, доповідей, статей на 
замовлення, як і опублікування їх під іме-
нем особи, яка не є справжнім автором. 
Наявність наукових публікацій часто надає 
можливість отримати певні матеріальні 
блага, кар’єрне зростання, отримати різно-
го виду визнання та нагороди, налагодити 
міжособистісні стосунки тощо. Тому часто 
споживачами послуг щодо написання тво-
рів на замовлення є політичні діячі, дер-
жавні службовці, здобувачі вищої освіти 
тощо. Інтернет рясніє великою кількістю 
пропозицій щодо написання курсових, 

кваліфікаційних робіт, статей, дисертацій-
них досліджень на замовлення. Наукове 
«заробітчанство» сьогодні є абсолютно від-
критим і досить поширеним. 
Твори, які публікуються під іменем осо-

би яка не є їх справжнім автором у юридич-
ній літературі, отримали назву «гетеронім-
них творів». Слово «гетеронімний» (від ге-
теро... і грец. όνυμα – ім’я) в перекладі озна-
чає різнорідність, різноіменний [11, c. 123].
Факт гетеронімного твору не лише 

важко встановити, а й важко довести 
причетність до нього як автора, так і за-
мовника з огляду на те, що і автор твору, 
і особа, яка під своїм іменем опублікувала 
його, здійснюють це за спільною згодою [3, 
c. 493]. З цього приводу слушно зауважує 
С. Сударіков, що «справжній автор не може 
юридично привласнити свої невід’ємні 
особисті права, але він анонімний, тоб-
то ніби не існує; він передав свої права 
власності замовнику за одноразову плату 
[12, с. 254]. Зазначені правовідносини не 
можуть бути зафіксовані, адже неможливо 
передати те, що є невідчужуваним. 
Таким чином, кожна зі сторін право-

відносин пов’язаних із створенням гете-
ронімних творів, залишається незахище-
ною і у випадку невиконання і неналеж-
ного виконання такого «неправомірного 
зобов’язання» не зможе захисти свої права.
Публікацію твору під іменем особи, яка 

не є її дійсним автором, часто пов’язують 
з поняттям плагіату. У глосарії сайту 
plagiarism.org поняття плагіату розумієть-
ся як відтворення або привласнення чужої 
роботи без посилання на джерело; видаван-
ня чужої роботи за власну [13]. Відповідно 
до ст. 50 п. в) З У «Про авторське право 
і суміжні права» [2] плагіатом вважається - 
оприлюднення (опублікування), повністю 
або частково, чужого твору під іменем осо-
би, яка не є автором цього твору. Пунктом 
4 статті 42З У «Про вищу освіту» визначено 
поняття «академічного плагіату», це опри-
люднення (частково або повністю) науко-
вих результатів, отриманих іншими осо-
бами, як результатів власного дослідження 
та/або відтворенню опублікованих текстів 
інших авторів без відповідного посилан-
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ня [14]. У жодній із зазначених дефініцій 
поняття плагіату не йде мова про згоду 
творця на оприлюднення результатів його 
творчої праці під іншим іменем. 
Розглянувши різні підходи до розумін-

ня поняття плагіат у юридичній літературі 
можна зробити висновок, що під цим най-
частіше розуміється «викрадення резуль-
тату інтелектуальної праці» [15, c. 368]. 
Основною ж ознакою створення гетеро-
німного твору є наявність згоди творця 
на оприлюднення результату його творчої 
діяльності під іменем іншої особи. Таким 
чином, написання твору на замовлення не 
є плагіатом. 
Про створення на замовлення об’єктів 

авторського права вперше згадується в 
проєкті З У «Про внесення змін до Закону 
України «Про вищу освіту»» від 03.03.2020 
№ 3153. Пропонується доповнити п. 4. 
ст. 42. - передачу або посередництво при 
передачі автором (авторами) академічного 
твору або його частини третій особі для по-
дальшого використання цією особою як 
автором вважати порушенням академічної 
доброчесності [16]. 
Відповідно до п. 1 ст. 42 ЗУ «Про вищу 

освіту» академічна доброчесність - це су-
купність етичних принципів та визначе-
них законом правил, якими мають керува-
тися учасники освітнього процесу під час 
навчання, викладання та провадження на-
укової (творчої) діяльності з метою забез-
печення довіри до результатів навчання 
та/або наукових (творчих) досягнень [14]. 
Таким чином, академічна доброчесність 
стосується лише учасників освітнього про-
цесу, академічного середовища. Опубліку-
вання творів під іменем особи яка не є його 
автором, може мати місце не лише в ака-
демічному середовищі, а й в інших сферах 
суспільного життя (у політиці, на держав-
ній службі, тощо). Отже, передачу або по-
середництво при передачі автором (авто-
рами) академічного твору або його частини 
третій особі для подальшого використання 
цією особою як автором є не лише видом 
порушення академічної доброчесності, а 
на нашу думку,  значно ширшим поняттям.

Висновки
Таким чином, маємо таку ситуацію в на-

ціональному законодавстві відповідно до 
ч.2  ст.14 ЗУ Про автрське право та суміжні 
права забороняється передача особистих 
немайнових прав автора, проте правові 
норми, які б встановлювали відповідаль-
ність за такі дії, відсутні. На нашу думку, 
передачу або посередництво при передачі 
автором (авторами) академічного твору або 
його частини третій особі для подальшого 
використання цією особою як автором не 
можна вважати порушенням прав автора, 
адже ці дії здійснюються за його згодою. 
Вважаємо, що чесність і порядність, не-
терпимість до будь-яких проявів обману 
повинна стати основою створення обєктів 
інтелектуальної праці. Створення гетеро-
німних творів, безперечно, не повинно за-
лишатися нормою, адже є обманом всього 
суспільства, тому відповідальність за такі 
дії повинні нести усі учасники зазначених 
відносин: і автор твору, і особи, які вида-
ють чужі права на об’єкти інтелектуальної 
власності за свої. 
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SUMMARY 
The list of powers included in the content of 

personal non-property intellectual property rights 
is indicated. It was found that one of the most im-
portant personal non-property intellectual property 
rights arising in connection with the creation of a 
work of science, literature and art is the right of 
authorship. Copyright to a work arises as a result 
of the fact of its creation, and does not require any 
formalization. It was found that despite the in-
alienability of the authorship right, in our time, it is 
common to write various kinds of works, speeches, 
reports, articles, to order, and to publish it under 
the name of a person who is not the real author. 
Works that are published under the name of a per-
son who is not their real author in legal literature 
are called «heteronymous works». Each of the par-
ties to the legal relationship related to the creation 
of heteronymous works remains unprotected and in 
case of non-fulfi llment and improper fulfi llment of 
such «illegal obligation» will not be able to protect 
their rights.

It was concluded that the creation of a heter-
onymous work cannot be considered plagiarism, 
since there is the consent of the creator to publish 
the result of his creative activity under the name 
of another person. academic integrity concerns only 
the participants of the educational process, the aca-
demic environment. The opinion is expressed that 
the creation of heteronymous works can take place 
not only in the academic environment, but also in 
other spheres of social life, therefore it is not only a 
violation of academic integrity.

Keywords: personal non-property rights, intel-
lectual property, author, copyright, right of author-
ship, presumption of authorship, writing a work to 
order, academic integrity, plagiarism.
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ÑÒÀÍ ÍÀÓÊÎÂÎ¯ ÐÎÇÐÎÁËÅÍÎÑÒ² ÏÐÎÁËÅÌ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎ¯ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÑÒÀÒÒÅÞ 

386 ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Проаналізовано наукові праці різних вче-
них з проблем кримінальної відповідальності 
за кримінальні правопорушення проти пра-
восуддя взагалі та перешкоджання з’явленню 
свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, 
примушування їх до відмови від давання по-
казань чи висновку, передбаченого ст. 386 КК 
України, зокрема. У результаті проведеного 
дослідження констатовано про відсутність 
комплексного дисертаційно-монографічному 
рівні з кримінальної відповідальності за ст. 
386 КК України. Резюмовано на необхіднос-
ті проведення такої кваліфікаційної наукової 
праці, що сприятиме не тільки уникненню 
спірних питань при кваліфікації таких кри-
мінально протиправних посягань у правозас-
тосовній діяльності, а й буде корисним у роз-
ширенні кругозору науково-дослідній роботі.
Ключові слова: кримінальні правопору-

шення проти правосуддя, свідок, потерпілий, 
експерт, показання, висновки, примушування, 
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вої влади, яке відповідно до конституційних 
засад поділу влади здійснюється судами, 
утвореними згідно із законом. Відповідно 
до принципу верховенства права та норма-
тивних приписів, визначених Конституцією 
і законами України, а також міжнародними 
договорами, згода на обов’язковість яких 
надана Верховною Радою України, суди 
здійснюють правосуддя з метою захисту 
прав, свобод та законних інтересів людини 
і громадянина, прав і законних інтересів 
юридичних осіб, інтересів суспільства та 
держави.
На це наголошує і Н. Алєксєєва, відзна-

чаючи, що підвищення ефективності та ді-
євості правосуддя є одним із пріоритетних 
завдань нашої держави, від впровадження 
яких у судову систему, а також у діяльність 
органів, що сприяють здійсненню правосуд-
дю, залежатиме дотримання прав та свобод 
людини в Україні, їх законних інтересів. 
Важливою складовою здійснення правосуд-
дя в Україні є всебічне, повне та об’єктивне 
дослідження всіх обставин справи, що відбу-
вається за внутрішнім перекон анням особи, 
яка виступає від імені держави та застосовує 
до особи, винуватої у вчиненні злочину, за-
ходи державного примусу. Однак відповід-
на діяльність може бути ускладнена тим, 
що окремі учасники процесу спотворюють 
інформацію, відмовляються від виконання 
своїх процесуальних обов’язків, а також роз-
голошують інформацію про хід досудового 
розслідування. Окрім того, інші особи мо-
жуть певним чином впливати на таких учас-

Постановка проблеми
Створення дієвих норм, що покликані 

врегулювати суспільні відносини – головна 
мета будь-якої суверенної демократичної 
правової держави. У ст. 3 Основного Закону 
України визначено, що права і свободи лю-
дини та їх гарантії визначають змість і спря-
мованість діяльності держави, а утверджен-
ня і забезпечення прав і свобод людини є 
головним обов’язком держави. Також у ст. 
6 Конституції України зазначено, що право-
суддя в Україні – це діяльність органів судо-
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ників процесу з метою, щоб вони вчинили 
зазначені дії (перешкоджати, примушувати, 
підкуповувати їх) [1, с. 1].
Саме тому актуальним є питання кримі-

нальної відповідальності за перешкоджан-
ня з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
спеціаліста, примушування їх до відмови 
від давання показань чи висновку, а одним 
із дієвих і традиційних напрямів удоскона-
лення протидії злочинам є покращення її 
теоретичного забезпечення, що досягається 
за допомогою приділення з боку науковців 
належної уваги [2, с. 66].

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питання відповідальності за криміналь-
ні правопорушення проти правосуддя при-
ділена значна увага вченим, серед яких 
М. Бажанов, В. Борисов, І. Власов, М. Гара-
ніна, С. Дідик, Н. Квасневська, О. Кваша, 
Я. Кульберг, Л. Лобанова, А. Мартіросян, 
М. Мельніченко, В. Навроцький, Н. Носко-
ва, М. Панов, Ш. Рашковська, В. Рубцов, Є. 
Смірнов, С. Тихенко, В. Тютюгін, І. Тяжко-
ва, В. Фельдблюм, М. Хабібуллін, М. Шепіть-
ко, О. Чучаєв та ін. Що ж стосується ст. 386 
КК України, то проблемі кримінальної від-
повідальності за перешкоджання з’явленню 
свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, 
примушування їх до відмови від давання по-
казань чи висновку була об’єктом наукового 
пошуку Н. Алексеєвої, О. Габро, М. Мель-
ника, М. Панова, М. Хавронюка та ін. Але 
не дивлячись на значну наукову площину 
таких праць деякі питання потребують по-
дальшого поглибленого дослідження.

Метою цієї статті є аналіз, систематиза-
ція і узагальнення підходів та пропозицій 
стосовно кримінальної відповідальності за 
кримінальні правопорушення взагалі та пе-
решкоджання з’явленню свідка, потерпіло-
го, експерта, спеціаліста, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висно-
вку, передбаченого ст. 386 КК України, зо-
крема.

Виклад основного матеріалу
С. Павленко зазначає, що головною 

умовою будь-якого наукового дослідження 

є ґрунтовний аналіз наукового доробку ві-
тчизняних та іноземних учених різних істо-
ричних періодів. Такий аналіз надасть мож-
ливість з’ясувати найвагоміші з-поміж них, 
що стали теоретичним підґрунтям предмета 
дослідження, з одного боку, й акцентувати 
на проблемних аспектах, що залишилися 
поза межами дослідження попередників, у 
контексті соціально-економічних, політич-
них, нормативно-правових, криміногенних 
та інших чинників – з іншого [3, с. 107].
Слід погодитися з А. Воронцовим, що 

питання кримінального та процесуального 
положення осіб, які здійснюють правосуд-
дя, а також потерпілого від кримінального 
правопорушення було і є предметом об-
говорення в юридичній літературі всіх ча-
сів. Щодо кримінально-правових норм, що 
встановлюють відповідальність за вчинення 
таких правопорушень, то вони пройшли 
тривалий час своєї ґенези у національно-
му кримінальному законодавстві. Кожний 
етап цього розвитку відображає соціально-
економічні, ідеологічні, культурні, політич-
ні та суспільні відносини, які існували тоді 
у державі. Водночас аналіз і використання 
накопиченого досвіду історично-правової 
спадщини дозволяє надалі висунути шляхи 
вдосконалення й ефективне реформування 
інституту кримінальної відповідальності за 
посягання у сфері правосуддя й у процесі 
його здійснення [4, с. 363].
Кримінальні правопорушення про-

ти правосуддя взагалі, та перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого, експерта, 
спеціаліста, примушування їх до відмови від 
давання показань чи висновку (ст. 386) КК 
України, тісно пов’язані із становленням і 
розвитком правосуддя як такого. Це вказує 
на те, що кримінально протиправні діяння, 
які посягають на правосуддя, виникли одно-
часно з ним і мають багатовікову історію.
У національній юридичній літературі 

питання ґенези кримінального законодав-
ства щодо кримінальних правопорушень 
(злочинів) проти правосуддя комплексно 
досліджували здебільшого ще за радян-
ських часів М. Бажанов, Л.Гаухман, О. Пі-
онтковський, В. Меншагін, Ш. Рашковська, 
М. Таганцев, І. Тихенко. Серед сучасних 
дослідників варто виділити В. Борисова, 
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В.І. Тютюгіна, Н. Ю. Карпову, а також В. 
Мульченко, котрий вивчав історію розвитку 
поглядів суспільства на систему криміналь-
но-правових норм, які передбачають відпо-
відальність за вчинення кримінальних пра-
вопорушень проти правосуддя [5, с. 116]. 
Також певним чином це питання розглядав 
і В.П. Діденко, який досліджував історію 
кримінального права, хоча дані злочини 
розглядалися у комплексі із іншими злочи-
нами проти правосуддя [6, с. 112].
Сучасні окремі проблеми кримінальної 

відповідальності за правопорушення проти 
правосуддя досліджували і такі вчені-кри-
міналісти як С. Мірошниченко, Л. Палюк, 
М. Шепітько. Так, наприклад, Л. Палюк 
відзначає, що у науці кримінального права 
України є численні напрацювання з про-
блем кримінальної відповідальності за пра-
вопорушення проти правосуддя. Водночас 
концептуального вирішення потребували 
такі проблеми: чи є однорідними суспільні 
відносини щодо здійснення досудового роз-
слідування, судового розгляду, щодо вико-
нання судових рішень, у тім числі покарань; 
відповідно, чи обґрунтованим є поміщення 
норм про кримінальну відповідальність за 
посягання на зазначені суспільні відносини в 
одному розділі Особливої частини КК Украї-
ни; чи повинна охоронятися нормами розді-
лу ХVIII Особливої частини КК України ді-
яльність Конституційного Суду України, що 
здійснюється в межах конституційного про-
вадження, діяльність юрисдикційних орга-
нів, які не входять у систему судоустрою, а 
також суспільні відносини щодо примусово-
го виконання рішень, постановлених зазна-
ченими юрисдикційними органами, діяль-
ність ЄСПЛ, Міжнародного кримінального 
суду, інших міжнародних судових органів; 
питання про момент початку існування сус-
пільних відносин, які становлять родовий 
об’єкт кримінальних правопорушень проти 
правосуддя; про найбільш оптимальну кла-
сифікацію кримінальних правопорушень 
проти правосуддя; соціальну зумовленість 
кримінально-правових норм у розділі ХVIII 
Особливої частини КК України; вироблен-
ня певного системного підходу до регламен-
тації матеріальної підстави кримінальної 
відповідальності окремих груп криміналь-

них правопорушень проти правосуддя, ди-
ференціації кримінальної відповідальності 
за них [7, с. 24].
Особливо дискусійним серед дослідників 

кримінальних правопорушень проти право-
суддя є питання їх класифікації, оскільки 
кожен вчений пропонує різні критерії їх 
поділу на види. Саме тому слід погодитися 
з М. Шепітко, який відзначає, що побудо-
ва злочинів проти правосуддя як інституту 
кримінального права має бути заснована на 
певних принципах, що дозволить розпо-
ділити у певному порядку норми, які регу-
люють та охороняють однорідні суспільні 
відносини у сфері здійснення правосуддя 
[8, с. 104]. Дотримуючись цього принципу 
вчений формулює, орієнтуючись на стадію 
правосуддя та первинну можливість їх вчи-
нення, таку історичну мапу злочинів, про-
ступків та провинностей проти правосуддя:

1. Стадії до реєстрації злочину, 
пов’язана з реєстрацією злочину чи за-
мість здійснення досудових чи судових 
процедур: 1) Переховування злочинця, 
приховування злочину або слідів злочину; 
2) Перешкоджання пошуку злочинця або 
того, хто втік з-під варти; 3) Прийняття шкі-
пером злочинця на корабль з метою його 
відвезення; 4) Недонесення про злочин, 
що готується, або про вчинений злочин; 5) 
Неправдиве повідомлення про вчинення 
злочину, неправдивий донос, обмова, само-
обмова; 6) Відмова в правосудді; 7) Непо-
чинання слідства в кримінальній справі; 8) 
Дорікання особі у вчиненні злочину до по-
становлення вироку судом; 9) Самосуд; 10 
Здійснення судових функцій без повнова-
жень (іншою особою), прикидання судовим 
посадовцем);

2. Стадія досудового слідства: 1) Пере-
шкоджання здійсненню слідчих дій шляхом 
насильства або іншим способом; 2) Неза-
конне проведення слідчих дій в т. ч. обшуку 
та виїмки; 3) Незаконний арешт, взяття під 
варту або обмеження волі; 4) Невжиття за-
ходів безпеки щодо осіб, взятих під захист 
та розголошення відомостей про такі захо-
ди; 5) Неявка свідка, експерта, перекладача, 
присяжного в суд (досудове слідство), від-
мова від виконання своїх обов’язків; 6) Пе-
решкоджання явці свідка, потерпілого, екс-
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перта, примушування їх до відмови від дачі 
показань чи висновку в т. ч. через підкуп 
або помсту; 7) Підбурювання до надання 
неправдивих показань свідком або експер-
том в т. ч. шляхом погроз або насильства; 8) 
Лжесвідчення, умисне або необережне не-
правдиве показання свідка або експерта в 
цивільній або кримінальній справі, обмова, 
самообмова; 9) Спаплюження свідків; 10) 
Образа прокурора або слідчого; 11) При-
мушування до надання показання, катуван-
ня; 12) Нездійснення допиту слідчим після 
взяття особи під варту на протязі трьох днів; 
13) Знищення, крадіжка або фальсифікація 
доказу чи справи; 14) Порушення (розголо-
шення) таємниці адвокатом, прокурором 
або іншою особою; 15) Перешкоджання за-
хисту клієнта адвокатом в т. ч. через підкуп; 
16) Привласнення документу, написаного 
до суду для переслідування; 17.)Повільне-
ність здійснення слідства; 18) Невиконання 
обов’язків слідчим; 19) Придбання майна, 
що є предметом справи, посадовцем, який 
здійснює слідство, а також утаювання май-
на, що підлягає конфіскації; 20) Притяг-
нення завідомо невинного до кримінальної 
відповідальності, відправлення до суду без 
звинувачень, неправдиве звинувачення;

3. Стадія судового розгляду: 1) Пере-
шкоджання судовій діяльності, втручання 
в діяльність суду, втручання у виконання 
судовим посадовцем своїх обов’язків; 2) Не-
повага до суду або до судового рішення, об-
раза суду в т. ч. судді, магістрата, жандарма, 
іншого службовця в судовій установі; 3) Ті-
лесні ушкодження, вбивство учасника суо-
чинство (чи в суді) або погроза їх вчинення; 
4) Неповага здійснена суддею до учасників 
судочинства, в т. ч. тілесні ушкодження та 
вбивство; 5) Лжеприсяга в цивільній або 
кримінальній справі; 6) Підкуп судді, про-
курора або іншого судового посадовця в т. 
ч. через вимагання; 7) Зловживання правом 
суддею або судовим посадовцем; 8) Зловжи-
вання владою посадовцем судового відом-
ства; 9) Перевищення повноважень суддею, 
прокурором, офіцером судової поліції; 10) 
Підбурювання до зловживання владою суд-
дею або прокурором; 11) Зволікання право-
суддя; 12) Неправосудне рішення, неправо-
суддя;

4. Стадія виконання судового рішен-
ня: 1) Повторне звернення до суду за тими 
ж підставами; 2) Домагання після суду того, 
що було втрачено; 3) Невиконання судового 
рішення; 4) Невиконання покарання; 5) Не-
законне тюремне ув’язнення; 6) Виконання 
покарання, яке не було призначено судом, 
посилення або послаблення покарання, яке 
було призначено судом; 7) Ухилення від від-
бування покарання у вигляді позбавлення 
волі; 8) Порушення вислання за кордон, вте-
ча з місця заслання, самовільне повернення 
особи, яка була вислана або невиїзд засудже-
ного до висилки; 9) Злісна непокора вимо-
гам адміністрації виправно-трудової уста-
нови; 10) Незаконна передача заборонених 
предметів особам, яких тримають у виправ-
но-трудових установах, слідчих ізоляторах, 
лікувально-трудових і лікувально-виховних 
профілакторіях; 11) Втеча в’язня, масова 
втеча в’язнів, злам в’язниці, втеча зі спеці-
алізованого лікувального закладу; 12) По-
собництво або організація втечі в’язня; 13) 
Недбалість наглядача в тюрмі [9, с. 304-306].
Л. Палюк, проаналізувавши існуючі кла-

сифікації, пропонує класифікаціє за меха-
нізмом заподіяння шкоди відносинам щодо 
здійснення судочинства та виконання судо-
вих рішень та виділяє такі групи злочинів 
проти правосуддя: 1. Злочини проти право-
суддя, що вчиняються «ззовні» (тобто особа-
ми, які не є учасниками процесуальних від-
носин або необов’язково є їх учасниками) 
шляхом протиправного впливу на суддів, 
учасників судочинства, осіб, що покликані 
сприяти судочинству або надавати право-
ву допомогу; 2. Злочини проти правосуддя, 
що вчиняються «із середини» (учасника-
ми процесуальних відносин або особами, 
які покликані в силу закону до виконання 
обов’язків у судочинстві або щодо виконан-
ня судових рішень) і полягають у невико-
нанні або порушенні виконання ними своїх 
обов’язків у межах відносин судочинства 
чи виконання судових рішень; 3. Злочини 
проти правосуддя, що вчиняються «із се-
редини» (службовими особами органів, які 
ведуть процес (здійснюють судоч инство)) 
і полягають у порушенні виконання ними 
службових обов’язків у судочинстві [10, с. 
304-306].
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Існують й інші підходи щодо класифі-
кації кримінальних правопорушень про-
ти правосуддя. Проте, деякі з дослідників 
звужують коло наукового пошуку та про-
понують класифікації груп кримінальних 
правопорушень залежно від об’єкта пося-
гання. Наприклад, В. Опанасенко злочини 
проти встанов леного порядку збирання та 
фіксування доказів у системі злочинів проти 
правосуддя поділяє за такими критеріями: 
1) за суб’єктом посягання; 2) за безпосеред-
нім об’єктом злочину; 3) за механізмом за-
подіяння шкоди об’єкту посягання (його 
порушення «зсередини» та «зовні»); 4) за 
спільною інтегрованою характеристикою 
суб’єкта та об’єкта злочину; 5) за характером 
діяння (об’єктивною стороною злочину); 6) 
за особливостями діяльності конкретних 
державних органів по здійсненню право-
суддя [11].
Таким чином, нами було узагальнено 

окремі проблеми наукових розробок щодо 
ґенези кримінальної відповідальності та 
класифікація кримінальних правопорушень 
проти правосуддя. Натомість найбільший 
інтерес викликає саме стан наукової розроб-
ки кримінальної відповідальності за пере-
шкоджання з’явленню свідка, потерпілого, 
експерта, спеціаліста, примушування їх до 
відмови від давання показань чи висновку.
Проведений нами аналіз наукової літе-

ратури дозволяє відзначити про відсутність 
комплексного дослідження щодо кримі-
нально-правової характеристики кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ст. 368 КК України. Проте, окремі аспек-
ти кримінальної відповідальності за пере-
шкоджання з’явленню свідка, потерпілого, 
експерта, спеціаліста, примушування їх до 
відмови від давання показань чи висновку 
були предметом дослідження Д. Коваленка, 
Ф. Неміча, 
Так, зокрема, у науковому доробку Д. 

Коваленка з проблемних питань об’єктивної 
сторони кримінального правопорушення, 
передбаченого ст. 368 КК України, автор 
робить висновок, що об’єктивна сторона 
складається з двох форм: 1) перешкоджання 
з’явленню свідка, потерпілого або експерта 
до суду, органів досудового слідства, тимча-
сових слідчих і тимчасових спеціальних ко-

місій ВРУ чи дізнання; 2) примушування їх 
до відмови від давання показань чи висно-
вку, а також до давання завідомо неправди-
вих показань чи висновку шляхом погрози 
вбивством, насильством, знищенням майна 
цих осіб чи їхніх близьких родичів або роз-
голошенням відомостей, що їх ганьблять, 
або підкуп свідка, потерпілого чи експерта з 
тією самою метою, а  також погроза вчинити 
зазначені дії з помсти за раніше дані пока-
зання чи висновок. Також можна окреслити 
таке: 1) об’єктивна сторона кримінального 
правопорушення, передбаченого ст. 386 КК 
України, характеризується активними дія-
ми; 2) об’єктивній стороні характерна озна-
ка, як час його вчинення. Час вчинення кри-
мінального правопорушення, передбачено-
го ст. 386 КК України, обмежується лише 
часом роботи досудового слідства, судового 
провадження, а також часом розслідування 
тимчасових слідчих і спеціальної тимчасо-
вої слідчої комісії Верховної Ради України, 
а інші будь-які рамки або обмеження в часі 
(певний проміжок часу, часовий період) не 
мають жодного значення для об’єктивної 
сторони кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст. 386 КК України [12, 
с. 121]. Також Д. Коваленко в іншій праці 
пропонує доповнити ч. 1 ст. 386 КК України 
словами «Перешкоджання з’явленню свід-
ка, потерпілого, експерта до суду, органів 
досудового розслідування, тимчасових слід-
чих та спеціальної тимчасової слідчої комісії 
Верховної Ради України, примушування їх 
до відмови від давання показань чи висно-
вку, розголошення відомостей, які можуть 
спричинити істотну шкоду правам і закон-
ним інтересам потерпілого або його близь-
ких, а також до давання завідомо неправди-
вих показань чи висновку шляхом погрози 
вбивством, насильством, знищенням майна 
цих осіб чи їх близьких родичів або розголо-
шення відомостей, що їх ганьблять, або під-
куп свідка, потерпілого чи експерта з тією 
самою метою, а також погроза вчинити за-
значені дії з помсти за раніше дані показан-
ня чи висновок» [13]. Також вчений має ще 
низку публікацій з цієї проблематики.
Ф. Неміч також аналізував окремі аспек-

ти підкупу свідка, потерпілого, експерта, 
передбачені ст. 386 КК України та робив ви-
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сновок, що підкуп свідка, потерпілого, екс-
перта є окремим видом підкупу, що має свої 
особливості, з огляду на специфіку у сфері 
реалізації правосуддя. На погляд вченого 
поняття «потерпілий», «експерт» та «пере-
кладач» потребують подальшого з’ясування 
та переосмислення їх змісту. Предмет під-
купу щодо свідка, потерпілого, експерта по-
требує чіткого юридичного закріплення [14, 
с. 70].

Висновки
Отже, проведений нами аналіз стану на-

укової розробленості кримінальної відпо-
відальності за перешкоджання з’явленню 
свідка, потерпілого, експерта, спеціаліста, 
примушування їх до відмови від давання 
показань чи висновку дозволяє зробити ви-
сновок про відсутність комплексного моно-
графічного дослідження. Окремі наукові 
доробки з цієї проблеми вказують на необ-
хідність проведення такої кваліфікаційної 
наукової праці, що сприятиме не тільки 
правозастосовній діяльності, а й корисним 
у розширенні кругозору науково-дослідній 
роботі.
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SUMMARY 
The scientifi c works of various scientists on the 

problems of criminal liability for criminal offenses 
against justice in general and preventing the ap-
pearance of a witness, victim, expert, specialist, 
forcing them to refuse to give evidence or a conclu-
sion, provided for in Art. 386 of the Criminal Code 
of Ukraine, in particular. As a result of the con-
ducted research, it was established that there is no 
comprehensive dissertation-monographic level on 
criminal responsibility under Art. 386 of the Crim-
inal Code of Ukraine. Summarized on the need to 
conduct such qualifying scientifi c work, which will 
contribute not only to the avoidance of controver-
sial issues in the qualifi cation of such criminally 
illegal encroachments in law enforcement activities, 
but also will be useful in expanding the horizons of 
scientifi c research work.

Key words: criminal offenses against justice, 
witness, victim, expert, testimony, conclusions, co-
ercion, bribery, obstruction.
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У статті розкрито проблематику інстру-
ментальних засад методології дослідження 
доступності правосуддя. Проблематика до-
слідження методологічних засад доступності 
правосуддя має як теоретичне, так і прак-
тичне значення для подальшого становлення 
правової науки в Україні та розвитку демокра-
тичної, правової держави.
Наголошено, методологія дослідження 

тлумачиться вченими неоднозначно, відсут-
нє єдине розуміння цього явища. Методоло-
гія дослідження доступності правосуддя має 
власні інтегративні закономірності розвитку. 
Пріоритетною напрямом методології піз-
нання доступності правосуддя є застосування 
плюралістичного підходу, оскільки викорис-
тання різних уявлень про складові доступнос-
ті правосуддя надає можливість об’єктивно 
визначити їх переваги та прогалини.
Запропоновано визначення поняття 

«методологія дослідження доступності пра-
восуддя». Комплексне дослідження доступ-
ності правосуддя вимагає використання 
різноманітних методологічних підходів та 
методів, що логічно відображаються у та-
ких групах пізнання: загальнофілософські 
підходи; загальнонаукові методи; спеціальні 
методи та власні методи правознавства. 
Розкрито значення діалектичного, герме-
невтичного, комунікативного та інших 
підходів і методів у пізнанні доступності 
правосуддя. Особливу увагу зосереджено на 
антропологічному підходу, використання 
якого сприятиме більш чіткому розумінню 
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доступності правосуддя у системі захисту 
прав людини і громадянина.
Акцентовано увагу на функціях методоло-

гії дослідження доступності правосуддя. Виді-
лено дві групи таких функцій: до першої групи 
функцій методології пізнання доступності 
правосуддя віднесено когнітивну, дескриптивно-
пояснювальну, діагностично-критичну та про-
гностичну функції; до другої групи – перетворю-
ючу та нормативно-орієнтаційну функції.
Ключові слова: доступність правосуддя, 

методологія, функції методології, методи, 
міждисциплінарний підхід, плюралістичний 
підхід.

Постановка проблеми
Системний розвиток юридичної науки 

відбувається лише за умови, коли вона на-
повнюється новими знаннями. Отримання 
сучасних якісних правових знань можливе 
лише через застосування науково обґрунто-
ваних методів та принципів дослідження. 
Питання методологічного обґрунтування на-
укових розвідок завжди посідали провідне 
місце на кожному етапі становлення науки.
Надскладні політико-правові, соціальні 

та інші конфлікти, що зараз відбуваються у 
всьому світу, широкомасштабні військові дії 
на території України, викликані військовою 
агресією росії, потребують нових наукових 
поглядів та надання неупереджених і ґрун-
товних результатів дослідницького пізнан-
ня проблематики доступності правосуддя з 
метою максимально якісного захисту прав 
та свобод людини. 
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Значення методології у дослідженні дер-
жавно-правових, суспільно-політичних та 
інших явищ досить складно переоцінити, 
оскільки без неї неможливо всебічно роз-
крити правову сутність доступності право-
суддя. Проблематика наукового розуміння 
методологічних засад доступності правосуд-
дя має як теоретичне, так і практичне зна-
чення для подальшого становлення право-
вої науки.

Стан дослідження
Різні аспекти методології пізнання вивча-

ли такі вітчизняні та зарубіжні науковці, як: 
О. Бандура, О. Бигич, С. Бобровник, С. Бос-
тан, Х.-Г. Гадамер, О. Зайчук, М. Кельман, 
М. Козюбра, В. Костицький, М. Костиць-
кий, В. Копейчиков, Н. Кушнаренко, О. Ли-
сенко, Л. Луць, Л. Наливайко, Н. Оніщен-
ко, М. Орзіх, О. Петришин, П. Рабінович, 
В. Селіванов, Р. Циппеліус, О. Ющик та 
багато ін. Наголосимо, що проблематика 
методології пізнання доступності правосуд-
дя у зарубіжній та вітчизняній науці є не-
достатньо вивченою. Однак її дослідження 
сприятиме комплексній та системній транс-
формації механізму доступності правосуддя. 
Відсутність логічності та послідовності у ме-
тодології правознавства негативно впливає 
на якість правових досліджень, у тому числі 
у питання доступності правосуддя.

Метою статті є розкриття інструмен-
тальних основ методології дослідження до-
ступності правосуддя в умовах трансформа-
ції національної правової системи.

Виклад основних положень
Ретроспективний аналіз генезису юри-

дичної науки свідчить про те, що найбільш 
сприятливі умови для її еволюції забезпечує 
не моністичний підхід з однієї методологіч-
ної позиції, а їх плюралізм, який спирається 
на визнання не тільки можливості, а й до-
цільності багатьох способів до пізнання іс-
тини [1, c. 18]. Тож, плюралістичний підхід 
у дослідженні доступності правосуддя має 
неоцінене значення, адже використання усі-
ляких (раціональних) уявлень про складові 
доступності правосуддя надає можливість 
об’єктивно визначити їх переваги та про-

галини, сконцентруватися на методологічно 
вивірених аспектах.
За тривалий історичний період катего-

рія «методологія» (з грец. methodos – шлях 
дослідження або пізнання, теорія, вчення 
і logos – слово, поняття) отримала велику 
увагу від вчених, що сприяло появі низки 
тлумачень цього поняття. У дослідницькій 
літературі методологію тлумачать: як філо-
софську вихідну позицію наукового пізнан-
ня, загальну для всіх наукових дисциплін; 
як вчення про метод наукового пізнання і 
перетворення світу; як систему принципів 
і способів організації і побудови теоретич-
ної і практичної діяльності, а також вчення 
про цю систему; як сукупність певних тео-
ретичних принципів, логічних прийомів і 
конкретних способів дослідження предме-
та; як теорію наукового пізнання у конкрет-
ній науковій дисципліні тощо [2; 3; 4; 5; 6]. 
Наведені визначення надають можливість 
стверджувати про відсутність узагальненої 
інтерпретації поняття методології. Разом із 
тим, можна констатувати, що у загальному 
розумінні методологія є вченням про прин-
ципи, форми і методи, головні закономір-
ності розвитку наукового пізнання.
Слід зауважити, що окремі дослідники 

схильні інтерпретувати методологію як ре-
зультат концепцій, принципів, методів і за-
собів пізнання тощо. Однак недоречно зву-
жувати розуміння методології до процесу 
пізнання, оскільки методологія не лише ін-
струмент теоретичного пізнання, але і спо-
сіб трансформації реальності, – вона визна-
чається діяльнісним характером.
Основоположною метою методології є 

вивчення та застосування підходів, методів, 
принципів тощо, за допомогою яких можна 
здобути нові знання (теоретичний рівень) та 
практично змінити дійсність (емпіричний 
рівень). Змістовне розуміння методології 
виходить з того, що у ній реалізується ін-
струментальна, пошукова функція [7, с. 26]. 
Методологія не є завершеною системою, 
вона постійно удосконалюється та розши-
рюється з урахуванням розвитку суспільних 
процесів, технічних засобів пізнання тощо. 
Методологія є єдиною органічною систе-
мою у формі сукупності наукових підходів, 
методів, принципів. 
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У правовій доктрині є розповсюдженим 
положення про те, що для забезпечення ме-
тодологічної дисципліни дослідження до-
цільно дотримуватися трьох загальномето-
дологічних постулатів: 1) об’єктивна зумов-
леність обраних методів дослідження його 
предметом; 2) спроможність дослідницького 
методу наближати до розкриття соціальної 
сутності явищ; 3) необхідність встановлення 
єдиної істини щодо предмету пізнання, ві-
рогідність якої можна довести, перевірити 
за допомогою об’єктивних критеріїв [8; 9]. 
Методологія виступає пізнавальним інстру-
ментом кожної науки; має міждисциплінар-
ний та загальнонауковий характер.
Комплексність дослідження доступнос-

ті правосуддя передбачає розкриття поло-
ження щодо функцій методології обраного 
предмету пізнання. Так, функцій методоло-
гії дослідження доступності правосуддя мо-
жуть бути виокремленні на підставі аналізу 
функцій методології пізнання. У аспекті цьо-
го умотивованим видається виокремлення 
двох груп функцій методології доступності 
правосуддя, враховуючи її «пізнавальний» 
та «діяльнісний» зміст [6].
До першої групи функцій методології, 

пов’язаної із пізнанням доступності право-
суддя, можна віднести: когнітивну функцію 
(отримання нових знань про доступність 
правосуддя, методи, форми та способи їх до-
слідження, трансформації); дескриптивно-
пояснювальну функцію (науковий опис та 
теоретичне пояснення отриманого знання 
у сфері доступності правосуддя; розкриття 
причинно-наслідкових зв’язків в аналізова-
них явищах, виявлення в них певних зако-
номірностей); діагностично-критичну функ-
цію (вибірна оцінка існуючих фактів, їх по-
рівняльний аналіз з іншими подібними яви-
щами, систематизація, класифікація та інше, 
що у результаті надає можливість з’ясувати 
найбільш важливі явища та факти, визначи-
ти суперечності існуючими знаннями); про-
гностична функція (визначає напрям мето-
дології щодо розкриття тенденцій розвитку 
науки у сфері доступності правосуддя).
До другої групи функцій методології 

пізнання доступності правосуддя, що відо-
бражає діяльнісний аспект, віднесено пере-
творюючу функцію (відтворює діяльнісний 

характер методології дослідження доступ-
ності правосуддя, її спрямованість на удо-
сконалення практики реалізації досліджу-
ваного явища); нормативно-орієнтаційну 
функцію (передбачає розкриття та розробку 
орієнтирів, рекомендацій і правил щодо ре-
алізації наукової діяльності у сфері доступ-
ності правосуддя). Виокремлені функції є 
взаємопов’язаними, спрямованими на за-
безпечення цілісного уявлення про сутність 
методології пізнання доступності правосуд-
дя.
З урахуванням проведеного аналізу, ме-

тодологію дослідження доступності право-
суддя можна визначити як сукупність ло-
гічно взаємопов’язаних та взаємодоповню-
ваних елементів (принципів, наукових під-
ходів, методів, гіпотез, вчень, закономірнос-
тей) пізнання доступності правосуддя, за-
стосування яких надає можливість впливати 
на існуючу реальність та отримати істинні 
знання у відповідній сфері. Методологія не 
зводиться до наявності складових, має влас-
ні інтегративні закономірності розвитку, які 
обумовлюють те, що її елементи вступають 
у взаємодію між собою й набувають ознак, 
відмінних від їх одиничного існування і дії.
Серед елементів методології досліджен-

ня доступності правосуддя важливе місце 
належить методам, які виступають в якості 
інтегруючого засобу конкретної системи. 
Термін «метод» має низку інтерпретацій 

у різних наукових сферах та визначається як 
форма практичного та теоретичного освоєн-
ня дійсності; система регулятивних прин-
ципів практичної і теоретичної діяльності; 
сукупність систематизованих пізнавальних 
операцій, які відповідають предмету та меті 
наукового дослідження; свідомий і такий, 
що його свідомо здійснюють, спосіб пізнан-
ня; вдосконалена практикою теорія, зверне-
на до практики дослідження тощо [10, c. 15]. 
Методи дослідження можна умовно поділи-
ти на емпіричні, спрямовані на виявлення, 
фіксування, збирання, систематизацію ін-
формації про факти та явища, і теоретичні, 
функціональне призначення яких – тлума-
чення, пояснення зібраних даних, форму-
вання понять, концепцій, прогнозів [11, с. 
56]. Основним положенням у тлумаченні 
цього поняття є те, що метод – це спосіб до-
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сягнення мети, до структури якого входять 
різноманітні прийоми.
Враховуючи багаторічні напрацювання 

щодо методології, у тому числі у правовій 
сфері, до структури методології дослідження 
доступності правосуддя доцільно включити 
чотири рівні: загальнофілософські підходи; 
загальнонаукові методи; спеціальні методи 
та власні методи правознавства. 
Загальнофілософські підходи є сутніс-

ною основою будь-якого методологічного 
пізнання, формують світоглядні підходи до 
процесів пізнання та трансформації реаль-
ності. Загальнонауковий рівень методології 
дослідження доступності правосуддя надає 
можливість здійснити загальний аналіз до-
сліджуваного явища, формує основу теоре-
тичної і практичної діяльності. Спеціальні 
методи пізнання дозволяють конкретизу-
вати проблему з точки зору певної науки, 
сформулювати принципи і виділити методи 
дослідження, характерні для дослідження 
доступності правосуддя. Власні методи пра-
вознавства наукового пізнання доступності 
правосуддя забезпечують максимальну до-
стовірність емпіричного матеріалу за допо-
могою певних процедур, властивих лише 
юриспруденції.
Вибір методологічних підходів визна-

чальною мірою зумовлюється проблемою 
дослідження і закладається вже у самій його 
темі [12]. Кожен окремо взятий підхід яв-
ляє собою якісно новий спосіб вивчення до-
ступності правосуддя, але жоден з них не є 
універсальним. Складність і багатогранність 
проблематики доступності правосуддя ви-
кликає необхідність застосування сукупнос-
ті методологічних підходів та методів, що 
забезпечують отримання об’єктивної, досто-
вірної інформації у досліджуваній сфері.
Діалектика виступає світоглядною осно-

вою системи методів пізнання доступності 
правосуддя. У процесі здійснення науково-
го пізнання різних явищ важливого значен-
ня набуває діалектичний метод. Діалектика 
– це філософське вчення про всезагальний 
зв’язок і розвиток світу, про найбільш за-
гальні закони розвитку природи, суспіль-
ства і мислення [13, с. 218]. Діалектичний 
підхід є філософською основою пізнання 
будь-яких явищ.

У правознавстві діалектика визначає на-
прями і підходи до вивчення держави і пра-
ва, озброює науковців принципами та ка-
тегоріями наукового пізнання. Діалектика 
повинна не самоізолюватися від висновків 
новітніх наукових підходів, а засвоювати, 
враховувати і визначати їх належне місце у 
своїй концептуально-категоріальній струк-
турі [14, с. 8]. Застосування категорій та за-
конів діалектики у дослідженні доступності 
правосуддя сприяє з’ясуванню його сутнос-
ті, соціального призначення, а також надає 
можливість визначити рекомендації щодо 
удосконалення доступності правосуддя, осо-
бливо в умовах воєнного стану та активних 
бойових дій на території України. Засто-
сування діалектичного підходу у пізнанні 
доступності правосуддя сприяє його дослі-
дженню у рамках конкретного історичного 
етапу. 
Досліджуючи доступність правосуддя, 

необхідно використовувати методологічний 
потенціал метафізики. Застосування мета-
фізичного підходу сприятиме встановленню 
стану доступності правосуддя у той чи ін-
ший період.
Наступним методологічним підходом у 

вивченні доступності правосуддя є синер-
гетика. Синергетика заснована на ідеях 
системності взаємопов’язаних і взаємообу-
мовлених підходів у дослідженні доступнос-
ті правосуддя. Синергетика спрямована на 
пізнання самоорганізації системних зв’язків, 
зокрема, соціальних [15, с. 88-89]. Пізнання 
доступності правосуддя за допомогою си-
нергетичного підходу зумовлює розгляда-
ти його як складну систему взаємовідносин 
елементів доступності правосуддя, кількість 
яких у зв’язку із різним (об’єктивними та 
суб’єктивними) причинами динамічно роз-
вивається. 
Безцінне значення для вивчення доступ-

ності правосуддя має антропологічний під-
хід.
Використання антропологічного мето-

ду доцільне через можливість подолання 
етноцентристського підходу до соціаль-
ний розвитку людини, його застосування 
є необхідною передумовою налагодження 
зв’язків між державами, правовими систе-
мами, окремими особами як носіями різних 
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правових культур [16, с. 311-312]. Антропо-
логічний підхід має потужний міждисциплі-
нарний характер. Антропологічний підхід 
в юриспруденції є системою теоретичних 
знань, орієнтованих на людину як об’єкт 
пізнання. Використання антропологічного 
підходу сприятиме більш чіткому розумін-
ню доступності правосуддя у системі захис-
ту прав людини і громадянина, допоможе 
обґрунтувати роль та значення доступності 
правосуддя для забезпечення верховенства 
права у державі.
Для всебічного вивчення доступності 

правосуддя важливим є використання кому-
нікативного підходу. Комунікативний підхід 
пізнання дозволяє встановити, що окремі 
соціальні зв’язки і суспільство у цілому фор-
муються із синтезу порядку та хаосу, а не за-
міни їх один одним. Пов’язано це з тим, що 
соціум належить до нестабільних, постійно 
функціонуючих, дисипативних систем [15, 
с. 59]. Відповідно до комунікативного підхо-
ду доступність правосуддя аналізується як 
форма взаємодії суб’єктів у вказаній сфері.
За допомогою системного підходу до-

ступність правосуддя як предмет пізнання 
поділяють на окремі елементи та вивчають у 
відповідній єдності як систему. Однак, кож-
ний елемент доступності правосуддя може 
існувати як окрема система.
Герменевтичний підхід посідає важливе 

місце у ході вивчення доступності правосуд-
дя. У герменевтичному підході розуміння 
тексту передбачає розкриття його смислів, 
які не виражені експліцитно, та рух від ро-
зуміння частин до прогнозування змісту 
цілого і навпаки – від розуміння цілого до 
усвідомлення змісту частин [17, с. 145]. Гер-
меневтичний підхід, у першу чергу, сприя-
тиме більш точному тлумаченню норм між-
народного та вітчизняного законодавства у 
досліджуваній сфері, доктринальних поло-
жень щодо доступності правосуддя.
Формально-юридичний (догматичний, 

формально-догматичний) метод дозволяє 
визначити формальний зміст доступності 
правосуддя, розкрити його структуру, озна-
ки, класифікаційні критерії та ін. Застосу-
вання цього методу зумовлює максимально 
точне та об’єктивне вивчення правових док-
трин, конкретизації юридичних понять, ви-

значення напрямів вдосконалення чинного 
законодавства у сфері доступності правосуд-
дя. 
Важливим методом пізнання доступ-

ності правосуддя є метод порівняльного 
правознавства. Суть порівняння як однієї 
із найпростіших і універсальних операцій 
пізнання полягає у співвіднесенні одного 
явища з іншим явищем з метою виявлення 
подібності і розходжень між ними у цілому 
або з окремих властивостей, за допомогою 
чого виявляються якісні й кількісні харак-
теристики предметів, класифікується, упо-
рядковується та оцінюється їхній зміст [18, 
с. 22]. Порівняльно-правовий метод – це 
зіставлення юридичних понять, явищ, про-
цесів одного порядку і з’ясування подібності 
та відмінності між ними. Об’єктивно необ-
хідним є процес пізнання права в загально-
світовому масштабі, тобто міжнаціональне 
порівняння різних правових систем, що іс-
нують у державах світового співтовариства 
[19, с. 57]. Вагому роль у контексті вивчен-
ня доступності правосуддя компаративний 
метод відіграє під час зіставлення його за-
безпечення у різних країнах у той чи інший 
історичний етап.
Вищезазначені методологічні підходи та 

методи відіграють важливе теоретичне та 
практичне значення для дослідження до-
ступності правосуддя з позиції правознав-
ства; вони зумовлюють максимально точне 
з’ясування сутності доступності правосуддя, 
його нормативно-правове забезпечення, га-
рантії, питання реалізації у сучасних умовах 
євроінтеграції, надзвичайного стану та во-
єнного конфлікту в Україні.
Систематизовані та охарактеризовані 

методи дослідження доступності правосуд-
дя встановлюють вектор подальшого прове-
дення наукового пошуку у цій сфері. Проте, 
слід наголосити, що вказаними зазначени-
ми методами питання вивчення доступності 
правосуддя не вичерпується.

Висновки
Підводячи підсумки, необхідно зазначити 

таке.
1. Методологія є основою пізнання дослід-

ницької проблеми у будь-якій сфері. Розви-
ток методології пізнання сприяє підвищенню 
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якості наукового пошуку. Методологія дослі-
дження тлумачиться вченими неоднознач-
но, відсутнє єдине розуміння цього явища. 
Методологія дослідження доступності пра-
восуддя не зводиться до наявності певних 
елементів (принципів, методів, підходів 
тощо), має власні інтегративні закономір-
ності розвитку, які обумовлюють те, що її 
елементи вступають у взаємодію між собою 
й набувають ознак, відмінних від їх одинич-
ного існування і дії. Методологія пізнання 
має міждисциплінарний характер. Методо-
логії дослідження безперервно оновлюєть-
ся, збагачується новим інструментарем з 
метою підвищення якості досліджень. Прі-
оритетною напрямом методології пізнання 
доступності правосуддя є застосування плю-
ралістичного підходу. Це сприяє уникнен-
ню обмеженості у дослідженні доступності 
правосуддя та застосування різних поглядів 
на ті чи інші її складові.

2. Під методологією дослідження до-
ступності правосуддя необхідно розуміти 
сукупність логічно взаємопов’язаних та вза-
ємодоповнюваних елементів (принципів, 
наукових підходів, методів, гіпотез, вчень, 
закономірностей) пізнання доступності 
правосуддя, застосування яких надає мож-
ливість впливати на існуючу реальність та 
отримати істинні знання у відповідній сфе-
рі. Комплексне дослідження доступності 
правосуддя вимагає використання різнома-
нітних методологічних підходів та методів, 
що логічно відображаються у таких групах 
пізнання: загальнофілософські підходи; за-
гальнонаукові методи; спеціальні методи та 
власні методи правознавства.

3. Функцій методології дослідження до-
ступності правосуддя можуть бути виокрем-
ленні на підставі аналізу функцій методоло-
гії пізнання, враховуючи «пізнавальний» та 
«діяльнісний» зміст методології, до першої 
групи функцій методології, пов’язаної із піз-
нанням доступності правосуддя, можна від-
нести: когнітивну функцію, дескриптивно-
пояснювальну функцію; діагностично-кри-
тичну функцію; прогностична функція. До 
другої групи функцій методології пізнання 
доступності правосуддя, що відображає ді-
яльнісний аспект, віднесено перетворюючу 
функцію; нормативно-орієнтаційну функ-

цію. Вказані функції є взаємопов’язаними, 
спрямованими на забезпечення цілісного 
уявлення про сутність методології пізнання 
доступності правосуддя.
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SUMMARY 
The article discloses the problem of the instru-

mental foundations of the research methodology on 
the accessibility of justice. The issue of researching 
the methodological foundations of access to justice 
has both theoretical and practical signifi cance for 
the further development of legal science in Ukraine 
and the development of a democratic, legal state.

It is emphasized that scientists ambiguously 
interpret the research methodology, and there is no 
unifi ed understanding of this phenomenon. The 
method of the study of access to justice has its inte-
grative patterns of development. The priority direc-
tion of the methodology of learning the accessibility 
of righteousness is applying a pluralistic approach 
since using different ideas about the components of 
the accessibility of justice provides an opportunity 
to determine their advantages and gaps objectively.

A defi nition of the «methodology of research on 
the accessibility of justice» is proposed. A compre-
hensive study of the availability of justice requires 
using various methodological approaches and 
methods logically refl ected in the following groups 
of knowledge: general philosophical approaches, 
general scientifi c methods, unique methods, and 
own methods of jurisprudence. The importance of 
dialectical, hermeneutic, communicative, and oth-
er approaches and methods in learning about the 
availability of justice is revealed. Special attention 
is focused on the anthropological approach, which 
will contribute to a clearer understanding of the 
availability of justice in the system of protection of 
human and citizen rights.

Attention is focused on the functions of the re-
search methodology of access to justice. Two groups 
of such functions are distinguished: cognitive, 
descriptive-explanatory, diagnostic-critical, and 
prognostic functions are included in the fi rst group 
of tasks of the methodology of learning about the 
availability of justice; to the second group - trans-
forming and normative-orientational operations.
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÈÕ 
ÏÎÑËÓÃ Â ÓÊÐÀ¯Í²: ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² 
ÇÀÊÎÍÎÄÀÂ×ÎÃÎ ÇÀÊÐ²ÏËÅÍÍß ÒÀ 

ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÏÈÒÀÍÍß1

Стаття присвячена дослідженню особли-
востей законодавчого закріплення механізму 
надання адміністративних послуг. 
Однією з складних для реформування га-

лузей є реформування системи надання адмі-
ністративних послуг. Складність пов’язана з 
організацією великої кількості людей. 
Адміністративні послуги є провідним засо-

бом реалізації прав громадян у сфері виконав-
чої влади, адже абсолютна більшість справ, 
що вирішуються органами публічної адміні-
страції, ініціюються самими громадянами і 
стосуються їхніх суб’єктивних прав. 
Законодавче закріплення у царині пу-

блічного управління є досить динамічним. 
Надання адміністративних послуг є дуже 
поширеним серед громадян. Звісно, частина 
роботи була делегована на електронний за 
стосунок «Дія», проте залишається дуже ве-
ликий спектр послуг, який потрібно надавати 
в офлайні.
Проте, оскільки у функціонуванні існуючої 

системи наявні значні проблеми, які можли-
во усунути лише нормотворчим шляхом за-
лишається потреба у визначенні особливих 
проблем цієї сфери. Наприклад, прийняти за-
кон про стандарти адміністративних послуг; 
удосконалити порядок ведення реєстру адміні-
стративних послуг і т.д. Важливо зазначити, 
що майбутні реформи та законодавчі зміни 
необхідно запроваджувати з урахуванням ін-
новаційних технологій та максимально роз-
вантажувати офлайн органи та займатися 
впровадженням електронних послуг ще біль-
шим масштабом. 

 ÊÓË²Ø Àíàòàë³é Ìèêîëàéîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, 
ïðîôåñîð, Çàñëóæåíèé þðèñò Óêðà¿íè, äèðåêòîð Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó 
ïðàâà, Ñóìñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò

https://orcid.org/0000-0003-1619-3831 
DOI 10.32782/LAW.UA.2022.2.23

Ключові слова: адміністративні послуги, 
отримання адміністративних послуг, меха-
нізм державного регулювання, система управ-
ління, адміністрування, цнап. 

1Вступ
На сьогоднішній день Україна має низ-

ку проблем у реалізації адміністративних 
послуг. Причиною для такого положення 
речей є недосконале правове регулюван-
ня, відсутність мотивації робітників дер-
жавного сектору, урізання фінансування, 
не логічний механізм надання послуг і т.д. 
Україна є державою, де громадяни ви-

значаються як найбільша цінність і тому 
питання надання адміністративних послуг 
є дуже важливим об’єктом для реформу-
вання. З таким видом надання послуг зі-
штовхується кожен громадянин і тому по-
пулярність цієї сфери зобов’язує бути ор-
ганізованою та ефективною. 
У статті представлено результати 

досліджень різних наукових дисциплін та 
поглядів, що конкретним чином стосують-
ся таких сфер юридичної науки, як визна-
чення адміністративних послуг, загальна 
характеристика їх проблематики, як пра-
вової та і практичної. 
Аналізу теоретико-правових особли-

востей адміністративних послуг присвя-

1 Робота виконана в рамках проєкту № 55.15.02-
22/24.ЗФ-01 «Концептуальні засади реформування 
системи правоохоронних органів в сучасних умовах 
трансформації нагляду і контролю щодо забезпе-
чення економічної безпеки України»
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чені праці таких представників академіч-
ної спільноти, як В. Авер’янов, Р. Атаман-
чук, О. Бандурка, Д. Бахрах, Ю. Битяк, 
Л. Біла, Н. Бортник, Т. Гуржій, Є. Додін, 
Р. Калюжний, Т. Коломоєць, В. Колпаков, 
О. Кузьменко, Є. Курінний, В. Ортин-
ський, О. Остапенко, С. Пєтков, М. Ти-
щенко та інші. Теоретичні надбання за-
значених авторів спрямовані на визначен-
ня загальних практико-правових особли-
востях змісту адміністративних послуг та 
проблематику їх правової та практичної 
реалізації. Проте попри наявні проблеми 
реформування сфери ще не відбулось, що 
відображає актуальність теми статті та її 
практичну значущість.
Метою статті є комплексне досліджен-

ня особливостей законодавчого закріплен-
ня функціонування механізму адміністра-
тивних послуг в Україні. 

Результати
Реформи у сфері надання адміністра-

тивних послуг передбачали створення 
спеціально уповноважених органів та при-
йняття спеціальних нормативно-правових 
актів.
Станом на сьогодні через ЦНАП нада-

ється великий перелік послуг, які умовно 
можна поділити на наступні групи: 
державна реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень; 
дозвільного характеру; 
державна реєстрація юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громад-
ських формувань; нотаріальні; соціально-
го характеру; 
місцеві; 
послуги з реєстрації місця проживання 

особи; послуги у сфері державної реєстра-
ції актів цивільного стану; паспортні та 
інші [3].
На сьогоднішній день система адмі-

ністративних послуг cтановить складний 
і багаторівневий комплекс зі складними 
внутрішньо елементними відносинами, 
відображеними за допомогою класифіка-
ції адміністративних послуг і описом спів-
відношень їхніх видів. Адміністративна 
послуга, враховуючи положення Закону 
України “Про адміністративні послуги” 

[7], становить нормативно-закріплену, 
правомірну, індивідуалізовану діяльність, 
тобто низку доцільних, здійснюваних у 
певній послідовності дій державних ор-
ганів, підвідомчих їм установ за запитом 
громадян або організацій, або в порядку 
виконання повноважень, покладених на 
конкретні органи державної влади, підві-
домчі їм установи, що має корисний ефект, 
спрямований на реалізацію й забезпечен-
ня прав і законних інтересів громадян (ор-
ганізацій) або виконання покладених на 
них обов’язків [4]. 
При дослідженні адміністративних по-

слуг, як правового інституту адміністра-
тивного права потрібно звернути увагу 
на те, що в теорії права інститут права ви-
значається як система відносно відокрем-
лених від інших і пов’язаних між собою 
правових норм, що регулюють певну  гру-
пу однорідних суспільних відносин. Тому 
необхідно погодитися з позицією І. Колі-
ушко: «У зв`язку з однорідністю відносин, 
пов’язаних з адміністративними послу-
гами, однорідністю норм, якими регулю-
ються ці відносини, тривалою історією та 
широкою правовою базою адміністративні 
послуги заслуговують на виділення в окре-
мий інститут права » [7].
Заслужений юрист України Авер’янов 

Вадим Борисович пропонує наступне ви-
значення поняття адміністративних по-
слуг: адміністративна послуга – це спрямо-
вана на забезпечення умов для реалізації 
суб’єктивних прав фізичної або юридичної 
особи публічно-владна діяльність адміні-
стративного органу, яка здійснюється за 
заявою особи [1].
Кожен з видів адміністративних по-

слуг виконує властиві безпосередньо йому 
функції. Функціями (у цьому разі під функ-
ціями розуміється здійснення    певного 
призначення, довготривалої мети або за-
вдання з досягненням певних результатів) 
адміністративних послуг є задоволення 
потреб громадян та організацій, форму-
вання відповідної якості т  а доступності 
адміністративних послуг. Надання адмі-
ністративних послуг має ґрунтуватися на 
принципах гуманізму, демократизму, за-
конності, гласності, рівності перед зако-
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ном і судом, доступності адміністративних 
послуг [4]. 
Відповідно до положень статті 9 Зако-

ну України «Про надання адміністратив-
них послуг»: 
Адміністративні послуг и надають-

ся суб’єктами надання адміністративних 
послуг безпосередньо або через центри 
надання адміністративних послуг. Адмі-
ністративні послуги в електронній фор-
мі надаються з використанням Єдиного 
державного вебпорталу електронних по-
слуг, у тому числі через інтегровані з ним 
інформаційні системи державних органів 
та органів  місцевого самоврядування. По-
рядок та вимоги інтеграції інформаційних 
систем державних органів та органів міс-
цевого самоврядування з Єдиним держав-
ним вебпорталом електронних послуг за-
тверджуються центральним органом вико-
навчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері надання адмі-
ністративних послуг [7].
Отже, у системі надання адміністратив-

них послуг існує два суб’єкти для надання: 
органи виконавчої влади і центри надання 
адміністративних послуг зокрема. 
Також фізична особа, у тому числі фі-

зична особа - підприємець, має право на 
отримання адміністративної послуги не-
залежно від реєстрації її місця проживан-
ня, крім вип адків, установлених законом.
Юридична особа має право на отриман-
ня адміністративної послуги за місцезна-
ходженням такої особи або у випадках, 
передбачених законом, - за місцем про-
вадження діяльності або місцезнаходжен-
ням відповідного об’єкта [7].
Положення статті 12 Закону України 

«Про надання адміністративних послуг» 
визна чають Центр надання адміністратив-
них послуг:
Центр надання адміністративних по-

слуг - це постійно діючий робочий орган 
або виконавчий орган (структурний під-
розділ) органу місцевого самоврядування 
або місцевої державної адміністрації, що 
зазначені у частині другій цієї статті, в 
якому надаються адміністративні послуги 
згідно з переліком, визначеним відповідно 
до цього Закону.

У центрах надання адміністративних 
послуг послуги надаються адміністратором 
центру, у тому числі шляхом його взаємо-
дії з суб’єктами надання адміністративних 
послуг. У виняткових випадках (якщо по-
слуги у центрах надання адміністративних 
послуг не можуть бути надані адміністра-
тором або таке їх надання є значно гіршим 
для інтересів суб’єктів звернення та/або 
публічних інтересів) окремі адміністратив-
ні послуги можуть надаватися через центр 
надання адміністративних послуг посадо-
вими особами суб’єктів надання адміні-
стративних послуг на підставі узгоджених 
рішень з органом, який прийняв рішення 
про утворення центру надання адміні-
стративних послуг.Центр надання адміні-
стративних послуг, утворений як постій-
но діючий робочий орган, забезпечує на-
дання адміністративних послуг суб’єктам 
звернення із залученням до його роботи 
посадових осіб окремих виконавчих ор-
ганів (структурних підрозділів) органу, 
який прийняв рішення про утворення 
центру надання адміністративних послуг 
[6].
Центри надання адміністративних по-

слуг мають власні найменування та можуть 
мати символіку. Окремо від найменування 
та символіки центри мають право вико-
ристовувати позначення «Центр Дії» [6].
У роботі ЦНАП прослідковується ряд 

проблем, які зокрема виділяють у Наці-
ональному інституті стратегічних дослі-
джень. У Аналітичній записці «Проблеми 
діяльності центрів надання адміністратив-
них послуг на сучасному етапі реформу-
вання системи надання адміністративних 
послуг в Україні» [8] актуальними пробле-
мами діяльності ЦНАП також залишають-
ся:

- неналежне облаштування приміщень 
низки ЦНАП (мала площа приміщень, 
розташування в незручній для мешканців 
частині міста, відсутність пандусів для осіб 
з обмеженими можливостями тощо);

- недостатня для забезпечення належ-
ної доступності адміністративних послуг 
кількість ЦНАП у великих містах;

- неналежна якість інформаційних та 
технологічних карток у низці ЦНАП;
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- неможливість отримання супутніх по-
слуг (ламінування, ксерокопіювання, бан-
ківські послуги, виготовлення документів, 
фотографування, продаж канцелярських 
товарів) у приміщенні більшості ЦНАП;

- низький рівень впровадження елек-
тронних сервісів у ЦНАП [8]. 
Аналізуючи стан та діяльність ЦНАПів 

можна дійти висновку, що орган не витри-
мує навантажень, адже адміністративними 
послугами користується кожен громадя-
нин. Проте, такий великий обсяг роботи 
не звільняє державні органи від обов’язку 
реформувати та модернізувати систему. 
Закономірністю є той факт, що пропи-

сані норми законодавцем у Законі України 
«Про адміністративні послуги» мають ви-
конуватись на практиці. На жаль, проблем 
на практиці виявилось більше, ніж очіку-
валось. Вітчизняні автори підкреслюють 
важливість зміни деяких положень у нор-
мативно-правових актах задля ефективні-
шого виконання органами своїх функцій.
Так, на приклад на думку Фуогевич К. 
ефективне здійснення функції надання ад-
міністративних послуг державними орга-
нами виконавчої влади і підвідомчими їм 
установами потребує вдосконалення нор-
мативно-правової бази. У цьому аспекті 
наші погляди збігаються з пропозиціями, 
тому необхідно:

 – прийняти закон про стандарти адмі-
ністративних послуг; 

– удосконалити порядок ведення реє-
стру адміністративних послуг; 

– в положеннях про центральні органи 
виконавчої влади точно формулювати цілі 
і завдання їхньої діяльності, конкретизу-
вати повноваження у контексті надання 
адміністративних послуг; 

– розробити стандарти адміністратив-
них послуг; 

– розробити уніфікований порядок 
створення, діяльності та ліквідації терито-
ріальних органів виконавчої влади, який 
має передовсім дозволити усунути дублю-
вання повноважень з надання адміністра-
тивних послуг місцевими органами влади; 

– розробити порядок міжвідомчої вза-
ємодії, що регулює надання адміністра-
тивних послуг під час взаємодії терито-

ріальних органів виконавчої влади та 
центральних органів виконавчої влади 
України; – вирішити питання про надан-
ня юридичної значущості електронних 
документів, активніше впроваджувати в 
практику надання адміністративних по-
слуг використовуючи мережу Інтернет. 
Законодавством України передбачено до-
сить широке коло організаційно-правових 
способів забезпечення належного надання 
адміністративних послуг, зокрема із засто-
суванням інформаційнокомунікаційних 
технологій [9]. 
Підвищення ролі інформаційно-кому-

нікативних аспектів взаємодії органів вла-
ди та суспільства в епоху трансформації 
суспільних відносин, розвиток інформа-
ційного суспільства потребують нових під-
ходів до нормативно-правового регулю-
вання інформаційних процесів, зокрема 
у сфері надання адміністративних послуг 
[2]. В основу контролю і нагляду в сфері 
надання адміністративних послуг має бути 
покладений стандарт адміністративної по-
слуги. Стандарт адміністративної послуги 
– це обов’язкові для виконання правила, 
встановлені  в інтересах одержувача, які 
містять сукупність характеристик адмі-
ністративної послуги, що визначають її 
здатність у разі фіксованих витратах пра-
ці і засобів задовольняти встановлені або 
передбачувані потреби громадян (органі-
зацій) щодо процесу та результату обслу-
говування [5].
Закон України “Про адміністративні 

послуги” не заперечує права державних 
органів на винесення окремих питань на 
публічне обговорення, розгляд пропози-
цій від зацікавлених осіб та громадян, на 
проведення опитувань одержувачів від-
повідних адміністративних послуг, але 
це доцільніше було б закріпити у вигляді 
обов’язків, а не прав, що, своєю чергою, 
сприяло б: – по-перше, своєчасному вжит-
тю необхідних заходів для вдосконален-
ня процедур надання адміністративних 
послуг, розвитку механізму врахування 
інтересів споживачів адміністративних 
послуг і створення системи зворотно-
го зв’язку з останніми для використання 
отриманої інформації при виробленні рі-
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шень і коригування цільових значень по-
казників результативності діяльності ор-
ганів виконавчої влади; – по-друге, дало б 
змогу підвищити ефективність діяльності 
державних органів, забезпечити загальну 
доступність адміністративних послугдля 
одержувачів, а, отже, і простоту контролю 
за їхнім наданням з боку споживачів. 
У своїй статті «Удосконалення норма-

тивно-правового регулювання надання 
адміністративних послуг» Мариняк Н. на-
голошує на важливості прописання відпо-
відальності за порушення в сфері надання 
адміністративних послуг, зокрема в таких 
формах: адміністративної, кримінальної, 
цивільно-правової, дисциплінарної, мате-
ріальної та конституційної. У цілях підви-
щення ефективності та якості адміністра-
тивних послуг необхідно конкретизувати 
підстави адміністративної відповідальнос-
ті державних службовців, враховуючи по-
ложення адміністративно-правових актів 
надання адміністративних послуг і стан-
дартів адміністративних послуг (випадки 
їх прийняття), доповнити статтю 212-3 
“Порушення права на інформацію та права 
на звернення” Кодекс України про адміні-
стративні правопорушення положеннями 
щодо відповідальності за неналежне забез-
печення доступу до отримання інформації 
про діяльність державних органів вико-
навчої в лади та порушення порядку при-
йому та (або) розгляду звернень [4].

Висновки
Аналізуючи вищевикладене, можна 

дійти висновку, що система надання ад-
міністративних послуг в Україні вимагає 
реформування та модернізації як у законо-
давчій так і практичній площині. 
З окремих проблемних питань, які по-

требують можна виділити ті, які зазначає 
у своїй роботі К. Фаугевич [9] – прийня-
ти закон про стандарти адміністративних 
послуг; удосконалити порядок ведення 
реєстру адміністративних послуг; в поло-
женнях про центральні органи виконавчої 
влади точно формулювати цілі і завдання 
їхньої діяльності, конкретизувати повно-
важення у контексті надання адміністра-
тивних послуг; розробити стандарти ад-

міністративних послуг; розробити уніфі-
кований порядок створення, діяльності 
та ліквідації територіальних органів ви-
конавчої влади, який має передовсім до-
зволити усунути дублювання повноважень 
з надання адміністративних послуг місце-
вими органами влади; розробити порядок 
міжвідомчої взаємодії, що регулює надан-
ня адміністративних послуг під час вза-
ємодії територіальних органів виконавчої 
влади та центральних органів виконавчої 
влади України. 
Сфера адміністративних послуг є од-

нією з найзапитуваніших серед громадян 
тому необхідно прийняти важливі рішен-
ня щодо роботи уповноважених на це ор-
ганів та вдосконалити систему. 
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the pe-

culiarities of the legislative consolidation of the 
mechanism for the provision of administrative ser-
vices. One of the most diffi cult sectors to reform is 
the reform of the system of providing administrative 
services. The diffi culty is related to the organization 
of a large number of people. Administrative servic-
es are the leading means of realizing the rights of 
citizens in the sphere of executive power, because the 
absolute majority of cases decided by public admin-
istration bodies are initiated by citizens themselves 
and concern their subjective rights. Legislative 
consolidation in the fi eld of public administration is 
quite dynamic. Provision of administrative services 
is very common among citizens. 

Of course, part of the work has been delegated 
to the electronic one for the “Action” relationship, 
but there remains a very large range of services that 
need to be provided offl ine. The regulatory and le-
gal fi eld in the fi eld of public administration, in 
particular, the provision of administrative services 
to the population, is in place in constant develop-
ment. Study of trends in of the specifi ed fi eld in-
dicates that further the vector of development will 
be aimed primarily at the end consumer of services 
- the subject appeal - with a normative determina-
tion of the priority of the complex nature of services 
and their provision mainly in electronic form, for 
example using the “Action” application or similar 
services .

However, since there are signifi cant problems 
in the functioning of the existing system, which can 
be eliminated only through rule-making, there re-
mains a need to identify special problems in this 
area. For example, adopt a law on standards of ad-
ministrative services; to improve the procedure for 
maintaining the register of administrative services, 
etc. It is important to note that future reforms and 
legislative changes must be implemented taking into 
account innovative technologies and maximally 
offl oad offl ine bodies and engage in the implemen-
tation of electronic services on an even larger scale. 

Keywords: administrative services, receiving 
administrative services, mechanism of state regu-
lation, management system, administration, tsnap.
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ªÄÈÍÅ ÒÀ ÌÍÎÆÈÍÍÅ ÃÐÎÌÀÄßÍÑÒÂÎ: 
ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÀ ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖ²ß Â ÓÊÐÀ¯Í² ÒÀ 

Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä

Наукова стаття присвячена розгляду од-
ного з ключових принципів громадянства, що 
закріплений як у Конституції України, так 
і у законодавстві багатьох зарубіжних країн, 
з – принципу єдиного громадянства, а також 
його співвідношенню з множинним громадян-
ством. У статті дається характеристика 
категорій «єдине громадянство», «множин-
не громадянство», наводиться аргументація 
«за» та «проти» як єдиного, так і множинного 
громадянства, досліджується законодавство 
України та іноземних держав, що регулює від-
носини у зазначеній галузі. Окрему увагу приді-
лено національним та міжнародно-правовим 
засобам запобігання подвійного (множинного) 
громадянства. 
Ключові слова: громадянство, єдине грома-

дянство, принципи громадянства, множинне 
громадянство, набуття громадянства, при-
пинення громадянства. 
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дика Ю. та інші. Однак проблеми, пов’язані 
з реалізацією принципу єдиного громадян-
ства в Україні, є й досі актуальними та не-
вирішеними як на теоретичному рівні, так і 
у практичній площині. Тому метою статті є 
з’ясування змісту принципу єдиного грома-
дянства, його нормативної регламентації в 
Україні та зарубіжних державах, досліджен-
ня доцільності закріплення і реалізації вка-
заного принципу в сучасних реаліях, роз-
гляд можливих перспектив запровадження 
множинного громадянства в Україні.
Якщо говорити про зміст вказаного 

принципу, то, на перший погляд, положен-
ня статті 4 Конституції України, де закріпле-
но, що в Україні існує єдине громадянство, 
є достатньо зрозумілим: цей принцип на-
чебто означає, що в Україні неможливе існу-
вання подвійного громадянства, тобто гро-
мадяни України за жодних обставин не мо-
жуть мати громадянство іншої держави. Але 
на практиці з’ясовується, що певна частина 
українських громадян мають одночасно з 
українським паспорти інших держав, особи 
набувають громадянство іноземної держа-
ви, не втрачаючи при цьому українського. І 
при цьому в певних випадках громадянин 
України володіє одночасно громадянством 
іншої держави цілком правомірно. 
Стаття 2 Закону України «Про грома-

дянство України» [9], який деталізує кон-
ституційні положення про єдине грома-
дянство, розкриває два аспекти вказаного 
принципу. Перший обумовлений унітар-
ним характером нашої держави і полягає в 

Принципи громадянства є ключовими 
засадами, на яких грунтуються правові від-
носини, пов’язані з набуттям, припиненням 
громадянства, вони є чинниками, що суттє-
во впливають на характер взаємовідносин 
між державою та фізичною особою. Прин-
цип єдиного громадянства, який знайшов 
відображення як у Конституції України, 
так і в нормах поточного законодавства, є 
одним з принципів, щодо якого точаться 
найгостріші дискусії. Дослідженню питань, 
присвячених громадянству та його принци-
пам, приділяли увагу такі вчені, як Бедрій Р., 
Боярс Ю., Лотюк О., Суржинський М., То-
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тому, що виключається можливість існуван-
ня громадянства адміністративно-територі-
альних одиниць. Це означає неможливість 
існування громадянства Автономної Респу-
бліки Крим, міст Києва, Севастополя або 
будь-якої з областей України. 
Другий аспект принципу єдиного грома-

дянства пов’язаний з таким явищем, як біпа-
тризм, що передбачає наявність у особи од-
ночасно громадянства двох і більше держав. 
Множинне (подвійне) громадянство може 
з’явитись у особи як в результаті її вільно-
го волевиявлення, так і бути наслідком колі-
зій між положеннями законодавства різних 
країн, що стосуються підстав набуття і при-
пинення громадянства. Так, наприклад, при 
набутті громадянства за народженням одні 
держави закріплюють у законодавстві прин-
цип «права грунту», інші – принцип «права 
крові». При цьому в багатьох країнах зако-
нодавство про громадянство повністю або 
частково засноване саме на принципі «права 
грунту» (дитина, щo народилася на терито-
рїї держави, отримує громадянство цієї дер-
жави незалежно від громадянства батьків). 
Такий підхід сприяє збільшенню випадків 
подвійного громадянства, оскільки діти, що 
народились на територїї певної держави від 
батьків-іноземців, отримують ще й грома-
дянство своїх батьків, оскільки в більшості 
країн еміграції закони про громадянство ба-
зуються на принципі «права крові», тобто на 
критерії походження. Так, наприклад, ди-
тина, що народилася від батьків-австрійців 
на території Мексики, у Політичній консти-
туції якої закріплено отримання громадян-
ства на основі «права грунту», буде її грома-
дянином, а згідно з федеральним законом 
1965 р. Австрії про її громадянство («право 
крові») – громадянином цієї держави [6, c. 
96-97]. Подвійне громадянство може виник-
нути також у жінки при укладенні шлюбу з 
іноземцем, якщо вітчизняне законодавство 
не позбавляє її громадянства після вступу у 
шлюб, а законодавство країни чоловіка ав-
томатично надає їй громадянство чоловіка 
[2, c. 19], громадянином двох держав може 
стати дитина внаслідок усиновлення грома-
дянами іноземної держави. 
При висвітленні даної проблематики та-

кож слід брати до уваги міграційні проце-

си, що відбуваються сьогодні у світі. Одним 
із засобів інтеграції мігрантів у суспільство 
країни перебування є набуття ними грома-
дянства цієї держави, що активно сприяє 
розповсюдженню множинного громадян-
ства. Особливо це стосується біженців або 
осіб, що потребують тимчасового захисту, 
які, частіше за все, натуралізуються швидше 
і за більш спрощеною процедурою, ніж інші 
іммігранти, і від них лише в рідких випад-
ках в якості умови натуралізації вимагається 
відмова від попереднього громадянства.
До того ж слід констатувати, що до чин-

ників, які сприяють виникненню біпатриз-
му, відносяться й дії осіб, що набувають гро-
мадянство іншої держави, з порушенням 
встановлених державою правил набуття та 
припинення громадянства.
Сьогодні в європейських державах спо-

стерігається тенденція до зміни підходу 
щодо множинного громадянства від його 
повного заперечення до офіційного визна-
ння. Так, наприклад, згідно з ч. 1 ст. 3 За-
кону Польської Республіки «Про польське 
громадянство» польський громадянин, який 
одночасно має громадянство іншої країни, по 
відношенню до Республіки Польща воло-
діє такими ж правами та обов’язками, як і 
особа, яка має лише польське громадянство 
(на відміну від попередньої редакції Закону, 
яким подвійне громадянство заборонялось). 
Тим більше, що Президент тепер може на-
давати громадянство Польщі за спрощеною 
процедурою іноземцям, що мають польське 
походження. Так, Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 30 За-
кону «Про польське громадянство» [10], до 
громадянства Польщі може бути прийнято 
іноземця, який постійно перебуває на тери-
торії Республіки Польща принаймні 2 роки 
на підстав дозволу на поселення, який він 
отримав у зв’язку з польським походжен-
ням (тоді як за загальним правилом термін 
такого проживання має становити 10 років). 
При цьому слід звернути увагу на те, що у 
новій редакції закону відсутня вимога при-
пинення особою попереднього громадян-
ства. 
Ці положення відповідають вимогам 

статті 16 Європейської конвенції про грома-
дянство, де вказується, що держава не може 
обумовлювати набуття або збереження її 
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громадянства відмовою від іншого грома-
дянства або його втратою, якщо така відмо-
ва або втрата є неможливими або не можуть 
розумно вимагатися. 
Держави, що передбачають існування 

множинного громадянства, аргументують 
це тим, що подвійне громадянство сприяє 
створенню додаткових гарантій реалізації 
й захисту прав людини, оскільки особи, що 
володіють подвійним громадянством, ма-
ють рівні права та обов’язки з громадянами 
країни проживання, в той же час зберігаю-
чи культурні та інші зв’язки з країною похо-
дження. Вважається, що біпатризм сприяє 
розвитку міжнародної культури і міжнарод-
них відносин. Громадяни виїжджають до су-
сідніх країн, створюючи крупні етнічні мен-
шини. Подвійне громадянство допомагає 
індивідам усвідомлювати їх відокремлену 
етнічність та національну індивідуальність. 
Тобто подвійне громадянство розглядають 
як фактор інтеграції іноземців, що прожива-
ють на території держави, в державне, сус-
пільне та політичне життя [1, c. 124]. 
З іншого боку, наявність подвійного 

громадянства може викликати певні колізії 
й труднощі як для осіб, що мають два гро-
мадянства, так і для держав, громадянами 
яких є ці особи, оскільки кожна з держав 
може вимагати від особи виконання сво-
їх обов’язків перед нею. Так, наприклад, 
особа може бути зобов’язанa проходити 
військову службу в двох державах, причо-
му навіть одночасно, сплачувати податки 
двом державам тощо, що є закономірним 
з позицій міжнародного права. Так, у ст. 3 
Конвенції про регулювання деяких питань, 
пов’язаних з колізією законів про грома-
дянство від 12.04.1930 р. встановлюється, 
що «особа, яка володіє одним або двома 
громадянствами, може розглядатися кож-
ною державою, громадянством якої вона 
володіє, як її громадянин». Щоправда, слід 
відмітити, що сьогодні питання несення вій-
ськової служби регулюється ст. 5 Конвенції 
про скорочення випадків множинного гро-
мадянства і військовий обов’язок у випадках 
множинного громадянства, де говориться, 
що від осіб, що володіють громадянством 
двох і більш держав, вимагається виконува-
ти свій військовий обов’язок по відношенню 

лише до однієї з цих держав, причому фор-
ми застосування даного положення можуть 
бути встановлені спеціальними угодами між 
будь-якими державами [5].
Противники множинного громадянства 

аргументують свою позицію тим, що біпа-
трид не може мати реального та стійкого по-
літико-правового зв’язку з декількома дер-
жавами, не може рівною мірою брати участь 
у суспільному житті кількох держав, що 
призводить до неефективного ставлення до 
однієї з держав послаблення інституту гро-
мадянства. До того ж вважається, що біпа-
тризм часто використовується для ухилення 
від обов’язків громадянина перед державою 
(військова служба, сплата податків), для ухи-
лення від судового переслідування або кри-
мінальної відповідальності.
Велика кількість держав (Швеція, Данія, 

Єгипет, Індія, Китай ін.), забороняють або 
не визнають подвійне громадянство. Іноді 
біпатриди обмежуються в деяких правах. 
Так, наприклад, відповідно до ч. 3 ст. 16 
Конституції Румунії, «публічні функції й ви-
сокі посади можуть посідати особи, що ма-
ють тільки румунське громадянство і місце 
проживання в країні» [7]. 

 У Європейській конвенції про громадян-
ство [4], вказується, що кожна держава може 
самостійно вирішувати, які наслідки матиме 
в її внутрішньодержавному праві факт на-
буття її громадянином іншого громадянства 
або його приналежності до іншого грома-
дянства. Згідно зі ст. 15 Конвенції її поло-
ження не обмежують право кожної держави 
встановлювати у своєму внутрішньодержав-
ному праві: a) зберігають чи втрачають гро-
мадянство її громадяни, які набувають або 
володіють громадянством іншої держави; 
б) чи пов’язане набуття або збереження її 
громадянства з відмовою від іншого грома-
дянства або з його втратою. Таким чином, 
Європейська конвенція про громадянство в 
пункті «а» статті 15 надає державам-учасни-
цям право самим визначати припустимість 
множинного громадянства. Отже, законо-
давства, що забороняють подвійне грома-
дянство, відповідають нормам європейсько-
го права.
У науці і практиці виділяють різні спо-

соби усунення біпатризму. Так, до вну-
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трішньодержавних способів відносять, по-
перше, надання біпатридам права відмови 
від одного зі своїх громадянств (оптація); 
по-друге, негативну оптацію, яка означає, 
що у випадку народження дитини у інозем-
ців, один з яких народився в цій країні (так 
званий принцип подвійного народження), 
ця дитина набуває громадянство даної кра-
їни. Але з досягненням повноліття така осо-
ба має право відмови від громадянства цієї 
країни протягом певного терміну, пропус-
тивши який вона це право втрачає (Фран-
ція). 
По-третє, з метою запобігання необме-

женому набуттю громадянства емігрантами, 
що втратили реальний зв’язок з батьківщи-
ною, законодавство ряда держaв встановлює 
кількість поколінь осіб, що постійно прожи-
вають за кордоном, і які можуть передавати 
дітям своє громадянство за «правом крові». 
Визначаються також умови втрати грома-
дянства особами, що народилися за кордо-
ном. Так, згідно із законом про шведське 
громадянство громадянин Швеції, який 
народився за кордоном, ніколи не прожи-
вав у цій державі і не «не знаходився у ній 
таким чином, що міг би свідчити про його 
приналежнiсть до Швеції», втрачає шведсь-
ке громадянство з досягненням 22 років [2, 
c. 21].

 Практично у всіх державах основною 
характерною рисою громадянства вважаєть-
ся лояльність особи по відношенню до сво-
єї держави. Порушенням такої лояльності, 
як правило, є вступ на державну службу або 
до армії іншої держави без згоди держави 
громадянства або натуралізація в іноземній 
державі за власним бажанням, що тягнуть 
за собою експатріацію в країні первинного 
громадянства. Тому відповідно до ч. 1 ст. 19 
Закону «Про громадянство України» підста-
вами для втрати українського громадянства 
є добровільне набуття повнолітнім громадя-
нином України громадянства іншої держа-
ви і добровільний вступ на військову службу 
іншої держави, яка згідно з законодавством 
цієї країни не є військовим обов’язком або 
альтернативною (невійськовою) службою.
Для попередження виникнення мно-

жинного громадянства при укладенні 
шлюбу в українському законодавстві (п. 5 

ст. 2 Закону «Про громадянство України») 
закріплений принцип неможливості авто-
матичного набуття громадянства України 
іноземцем внаслідок укладення шлюбу з 
громадянином України.
При набутті іноземцем українського 

громадянства від такої особи вимагається 
подача зобов’язання припинити іноземне 
громадянство. Ця вимога також спрямо-
вана на реалізацію принципу єдиного гро-
мадянства. Але на виконання принципу 
запобігання виникненню випадків безгро-
мадянства іноземцю надається два роки з 
моменту набуття громадянства України для 
виходу з попереднього громадянства, тобто 
протягом двох років така особа може мати 
статус біпатрида на законних підставах. 
При чому як позитив слід відмітити зміни, 
внесені до ст. 21 Закону України «Про гро-
мадянство України», якими до підстав для 
скасування рішень про оформлення набут-
тя громадянства України було додано не-
виконання зобов’язання, взятого особою 
у зобов’язанні припинити іноземне гро-
мадянство (підданство), в декларації про 
відмову від іноземного громадянства або в 
декларації про відсутність іноземного гро-
мадянства. 
У сфері міждержавних відносин склалася 

практика уникати інституту подвійного гро-
мадянства, а якщо й використовувати його, 
то тільки на підставі двосторонніх угод. 
Тому значна кількість держав укладає дого-
вори про недопущення випадків подвійного 
громадянства, тим самим зобов’язуючи осо-
бу обирати за власною волею одне з грома-
дянств. 
Міжнародно-правовим засобом усунен-

ня біпатризму є укладення договорів, у яких 
застосовуються наступні правові принципи:

1) у випадку набуття громадянства іншої 
сторони, що домовляється, первинне грома-
дянство вважається втраченим;

2) перед натуралізацією у державі, що 
домовляється, необхідним є надання дозво-
лу про вихід з громадянства іншої держави, 
що домовляється;

3) дитина втрачає первинне грома-
дянство при усиновленні (ст. 17 Гаазької 
конвенції про деякі питання, що стосуються 
колізій законів про громадянство);
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4) біпатриди можуть відмовитись від од-
ного зі своїих громадянств, що визначено в 
ст. 2 Європейської конвенції про скорочен-
ня випадків множинного громадянства і 
військовий обов’язок у випадках множинно-
го громадянства 1963 р.;

5) критерієм визначення громадянства 
біпатридів є доміцилій. Правова доктрина 
большості держав заснована на концепції 
стійкості громадянства та фактичного зв’язку 
особи з державою. Стосовно проблеми 
«зв’язку з державою» міжнародними судами 
принято цілий ряд рішень, найбільш відо-
мим з яких було рішення у справі Канева-
ро. Останній за «правом крові» набув італій-
ське, а за «правом грунту» – перуанське гро-
мадянство. Постійна палата міжнародного 
правосуддя в 1912 році вирішила, що Ка-
неваро володів громадянством Перу і був 
призначений цією державою на посаду 
генерального консула в Голандії. Цим суд 
закріпив концепцію про так звану «активну, 
або ефективну, державну приналежність». 
Критеріями ефективного громадянства вва-
жаються постійне місце проживання або 
найбільш частого перебування; місце робо-
ти, несення військової чи державної служби; 
місце, де особа реально користується своїми 
громадянськими і політичними правами; 
іноді – місцезнахождення нерухомої влас-
ності [2, c. 20];

7) дія «права грунту виключається по 
відношенню до дітей іноземних дипломатів 
і косулів;

8) особливу сферу в міжнародно-
правових способах усунення подвійного 
громадянства складають положення про 
оптації, які включаються до договорів про 
територіальні зміни, правопреємство, за-
хист національних меншин і про усунення і 
попередження подвійного громадянства [2, 
c. 23,24]. 
Повертаючись до закріплення принципу 

єдиного громадянства в законодавстві Укра-
їни, слід зазначити, що він формулюється 
законодавцем наступним чином: «Якщо гро-
мадянин України набув громадянство (під-
данство) іншої держави (держав), то в пра-
вових відносинах з Україною він визнається 
тільки громадянином України. Якщо інозе-
мець набув громадянство України, то в пра-

вових відносинах з Україною він визнається 
тільки громадянином України». Це озна-
чає, що держава не бере до уваги наявність 
у такої особи громадянства іншої держави 
і розглядає її лише як свого громадянина, 
надаючи їй всі права громадянина і покла-
даючи на неї всі відповідні обов’язки. Тобто 
в цьому випадку слід вести мову скоріше не 
про заборону, а про невизнання подвійного 
громадянства. Як вказав Ю.Р. Боярс, цілком 
правомірне закріплення в законодавстві 
багатьох держав так званого принципу не-
визнання подвійного громадянства означає 
лише невизнання правових наслідків біпа-
тризму [2, c. 17].
Хоча з іншого боку, пункт 1 ч. 1 ст. 19 За-

кону про громадянство однією з умов втрати 
громадянства України називає є добровільне 
набуття громадянином України після до-
сягнення ним повноліття громадянства ін-
шої держави. Причому нагальною сьогодні 
є проблема виявлення випадків подвійно-
го громадянства, оскільки в нашій державі 
немає чіткого законодавчо врегульованого 
механізму виявлення таких випадків. Як 
приклад можна навести інформацію з при-
кордонних районів нашої країни, зокрема 
тих, які межують з Молдовою, Румунією та 
Угорщиною, де, за неофіційними даними, 
близько половини громадян України є біпа-
тридами, які, крім українського, мають гро-
мадянство тієї держави, з якою межує тери-
торія України [3, c. 174].
Повертаючись до положень Закону, слід 

звернути увагу на те, що законодавець уточ-
нює, що під добровільним набуттям грома-
дянства іншої держави розуміють всі випад-
ки, коли громадянин України для набуття 
громадянства іншої держави повинен був 
звертатися із заявою або клопотанням про 
таке набуття відповідно до порядку, вста-
новленого національним законодавством 
держави, громадянство якої отримано.
Таким чином, наявність подвійного гро-

мадянства законодавство допускає в тому 
випадку, якщо воно було набуте недобро-
вільно, тобто не існувало волевиявлення осо-
би при набутті ним другого громадянства. 
Український законодавець такими випадка-
ми вважає: по-перше, одночасне набуття ди-
тиною за народженням громадянства Укра-
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їни і громадянства іншої держави; по-друге, 
набуття дитиною-громадянином України 
громадянства своїх усиновителів внаслідок 
усиновлення її іноземцями; по-третє, авто-
матичне набуття громадянином України 
іншого громадянства внаслідок укладення 
шлюбу з іноземцем; і, по-четверте, авто-
матичне набуття громадянином України, 
що досяг повноліття, іншого громадянства 
внаслідок застосування законодавства про 
громадянство іноземної держави, якщо та-
кий громадянин не отримав документ, який 
підтверджує наявність у нього громадянства 
іншої держави.
Це відповідає положенням Європей-

ської конвенції про громадянство 1997 р., 
стаття 14 якої передбачає, що держава до-
зволяє зберігати множинне громадянство 
дітям, які автоматично отримали громадян-
ство різних держав за народженням, і до-
зволяє своїм громадянам мати інше грома-
дянство, якщо таке набувається у зв’язку з 
укладенням шлюбу.
Можна стверджувати, що сьогодні в 

Україні здійснюються певні кроки щодо за-
провадження інституту подвійного грома-
дянства. Так, згідно з Указом Президента 
України № 594/2019 [12] особи, які є гро-
мадянами Російської Федерації і зазнають 
переслідувань через політичні переконання 
у країні своєї громадянської належності та 
подають клопотання про набуття громадян-
ства України, звільняються від необхідності 
подання зобов’язання припинити іноземне 
громадянство. У даному випадку від осіб ви-
магається подання декларації про відмову 
від іноземного громадянства. Це ж стосуєть-
ся й осіб, які проходять службу у Збройних 
силах України та які мають визначні заслу-
ги перед Україною, або прийняття яких до 
громадянства України становить державний 
інтерес (що брали чи беруть участь у здій-
сненні заходів із забезпечення національної 
безпеки та оборони, відсічі та стримуванні 
збройної агресії Російської Федерації у До-
нецькій та Луганській областях) і зверта-
ються щодо набуття громадянства України.
До того ж у Верховній Раді України 

зареєстровано законопроект №2590 від 
12.12.2019 р., яким передбачається вне-
сення змін до Закону України «Про гро-

мадянство України», в тому числі й щодо 
питань, пов’язаних з наявністю в особи 
подвійного громадянства. Так, у законі 
переглянуто підстави втрати громадян-
ства України, а саме виключено з підстав 
для втрати громадянства України добро-
вільного набуття повнолітнім громадяни-
ном України громадянства іншої держа-
ви.
Деякі автори звертають увагу на той 

факт, що в сучасних міжнародних відно-
синах проблему множинного громадян-
ства нерідко пов’язують з питанням наці-
ональної безпеки, оскільки за допомогою 
цього інституту можна легально створити 
так звану «п’яту колону» [11, с. 173]. Сьо-
годні в умовах російської агресії в Україні 
недоречно говорити про легалізацію од-
ночасного існування у особи громадянства 
України та Російської Федерації. У даній 
ситуації доцільно використати досвід Лат-
вії при вирішенні питання щодо визнання 
подвійного громадянства в Україні. Так, 
згідно зі ст. 9 Закону Латвійської Респу-
бліки «Про громадянство» в редакції від 
9.05.2013 року [10] (попередня редакція 
Закону містила положення про неприпус-
тимість подвійного громадянства у особи, 
що приймається до громадянства Латвії). 
Так, латвійське громадянство зберігаєть-
ся у громадянина Латвії, який: 1) отримав 
громадянство іншої країни -члена Євро-
пейського Союзу або Європейської асоці-
ації вільної торгівлі; 2) отримав громадян-
ство іншої країни- члена Організації Пів-
нічноатлантичного договору; 3) отримав 
громадянство країни, з якою Латвія укла-
ла угоду про визнання подвійного грома-
дянства. До того ж подвійне громадянство 
зберігається за особами, які набули грома-
дянство інших держав, з дозволу Кабінету 
Міністрів у зв’язку з вадливими державни-
ми інтересами. Отже, викладені вище об-
меження роблять неможливим спільне з 
російським громадянство.
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ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ Ó ÏÐÀÂ² ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÃÎ 
ÑÎÞÇÓ:ÒÅÎÐÅÒÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÀÑÏÅÊÒÈ

У статті досліджено актуальні питання 
щодо юридичної сутності прав людини у праві 
Європейського Союзу. Права людини визна-
ються універсальною формою взаємовідносин 
між людиною, суспільством і сучасною держа-
вою. Саме з допомогою прав людини визнача-
ються межі соціальних можливостей людини 
та встановлюється інституціональний і со-
ціальноправовий механізм їх реалізації. Закрі-
плення прав людини є національно-правовим 
і міжнародно-правовим обов’язком сучасних 
держав, який реалізується за допомогою сис-
теми принципів, інститутів, механізмів і 
процедурно-правових правил, що прямо або 
опосередковано передбачені для цих цілей.
У статті проаналізовано наукові позиції 

щодо визначення поняття «права людини». 
Зроблено акцент на тому, що це загальна й 
рівна для всіх міра (норма) свободи (можливої 
поведінки), необхідна для задоволення осно-
вних потреб її існування, розвитку й саморе-
алізації, яка в певних конкретно-історичних 
умовах визначається взаємним визнанням 
свободи суб’єктами правового спілкування (з 
іншими особами, суспільством і державою, ін-
ституціями ЄС) і не залежить від її офіційної 
фіксації державою, хоча й потребує державно-
го визнання й гарантування.
Проаналізовано, що закріплення осно-

вних прав людини і громадянина є правовим 
обов’язком сучасних європейських держав, що 
інтерпритується в актах первинного та вто-
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ринного законодавства Європейського Союзу, 
а також витікає із норм національного пра-
ва держав-членів ЄС та норм міжнародного 
права.
Досліджено, що поняття «права людини 

у праві ЄС» потрібно розглядати у співвідно-
шення із поняттям «громадянство Європей-
ського Союзу». Громадянство ЄС визначає 
правові відносини між громадянами ЄС та 
Європейським Союзом і регламентує порядок 
переходу з-під юрисдикції однієї держави-члена 
до юрисдикції іншої.
Ключові слова: права людини, права люди-

ни у праві Європейського Союзу, громадянство 
Європейського Союзу, європейська система за-
хисту прав людини,Європейський Союз, Рада 
Європи, Європейська конвенція з прав людини.

Постановка проблеми
Проблема визначення та регулювання 

прав та свобод людини ніколи не втрачає 
своєї актуальності. Права людини визна-
ються універсальною формою взаємовід-
носин між людиною, суспільством і сучас-
ною державою. Саме з допомогою прав 
людини визначаються межі соціальних 
можливостей людини та встановлюється 
інституціональний і соціальноправовий 
механізм їх реалізації. Закріплення прав 
людини є національно-правовим і між-
народно-правовим обов’язком сучасних 
держав, який реалізується за допомогою 
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системи принципів, інститутів, механізмів 
і процедурно-правових правил, що прямо 
або опосередковано передбачені для цих 
цілей. 
У цьому контексті, євроінтеграційні 

процеси також впливають на формування 
інституту прав людини у праві Європей-
ського Союзу. Країни, які бажають ста-
ти членами ЄС, повинні не лише місти-
ти у своєму національному законодавстві 
принципи демократії та верховенства пра-
ва, а й втілювати їх у повсякденне життя. 
Конституції держав-заявників на членство 
у Європейському Союзі мають гарантува-
ти та закріплювати демократичні свободи, 
включаючи політичний плюралізм, свобо-
ду слова і свободу совісті. Вони встановлю-
ють демократичні інститути та незалежні 
органи правосуддя, органи конституцій-
ної юрисдикції, що створює умови для 
нормального функціонування державних 
установ, проведення вільних і справедли-
вих виборів, періодичної зміни правлячої 
парламентської більшості, а також визна-
ння важливої ролі опозиції у політичному 
житті. 
З огляду на це, визначена назвою стат-

ті проблема має ознаки теоретичної та 
практичної актуальності. ЇЇ дослідждення 
сприяє поглиблення знань стосовно прав і 
свобод людини, а також їх дотримання як 
запоруки існування демократичного сус-
пільства.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Дослідженням загальнотеоретичних 
аспектів проблеми прав людини на різних 
рівнях науково пізнання займалося багато 
науковців. Теоретичну основу нашого на-
укового доробку склали праці М. М. Ан-
тонович, Ю.М Бисаги, С.П. Головатого, 
В.В. Лутковської, П. М.Рабіновича, В.М. 
Репецького, Совгирі О.О. та ін.

Формулювання завдання
Мета дослідження – з’ясувати місце та 

зміст прав людини у праві Європейського 
Союзу в конексті інтеграційних та суспіль-
но-політичних процесів.

Наукова новизна полягає в теоретич-
ному осмисленні інституту прав людини у 
праві Європейського Союзу та його загаль-
ній характеристиці з точки зору юридич-
ного підходу та практики застосування.

Методологія дослідження
Провідними підходами дослідження 

стали формально-логічний (догматичний), 
історико-описовий та юридичний методи 
наукового пізнання. При дослідженні осо-
бливостей інституту прав людини в цілому 
використовується як формально-логічний 
так і юридичний метод наукового дослі-
дження. Водночас, формально-логічний 
(догматичний) метод, полягає в логічній 
послідовності викладу міркувань, у дотри-
манні законів (тотожності, несуперечності, 
виключення третього, достатньої підста-
ви) та правил формальної логіки.

Виклад основних положень
В контексті даного наукового дослі-

дження, з’ясування юридичної сутності 
прав людини потрібно здійснювати через 
призму інтерпретації цих прав в суспіль-
но-політичних процесах країн Європи, у 
європейському законодавстві та множин-
ністю понять у юридичній літературі, де 
воно набуває різних змістовних відтінків 
та визначень.
Крім усталеного поняття «права люди-

ни» у міжнародних та європейських до-
кументах, у національному законодавстві 
держав-членів ЄС та в юридичній літера-
турі використовуються такі поняття, як 
«основні права людини», «основні (фун-
даментальні) права людини», «основопо-
ложні права людини», «суб’єктивні права» 
тощо [1; 2].
Загальновизнано, є те, що права лю-

дини в юридичній літературі права люди-
ни трактуються як формально визначені, 
юридично гарантовані можливості корис-
туватися соціальними благами, як офіцій-
на міра можливої
поведінки людини в державно-органі-

зованому суспільстві [3, с. 75]. З точки зору 
міжнародного права, даний правовий ін-
ститут розглядається як система загально-
людських цінностей, для якої характерне 
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встановлення єдиних міжнародно-право-
вих стандартів. У міжнародних докумен-
тах і договорах, заснованих на положен-
нях Загальної декларації прав людини 
1948 р., та загалом, які стосуються прав 
людини, зазначається, що права людини 
випливають з властивої людській особі 
гідності і тим самим висувається ідея уні-
версальності прав людини, наявності їхніх 
смислів в усіх культурах народів світу, під-
креслюється непорушність, неподільність 
і взаємозалежність усієї системи прав лю-
дини. Водночас у цих документах зазна-
чається, що при здійсненні своїх прав і 
свобод, кожна людина повинна зазнавати 
тільки таких обмежень, які встановлено 
законом [3, с. 72-73]. В умовах сьогодення, 
у міжнародному праві та праві ЄС існує 
достатня кількість інститутів і механізмів, 
спрямованих на захист прав та свобод лю-
дини і громадянина, але права особистості 
часто порушуються, а способи їх захисту 
не завжди досить ефективні.
Права людини в Європейському Со-

юзі та їх система захисту складається з 
основних компонентів – Ради Європи та 
Європейського Союзу. При чому проце-
си реформування на регіональному рівні 
слугують дієвим фактором удосконалення 
механізму забезпечення захищеності прав 
людини через судові установи та інші ор-
гани.
Закріплення основних прав людини і 

громадянина є правовим обов’язком сучас-
них європейських держав, що інтерприту-
ється в актах первинного та вторинного 
законодавства Європейського Союзу, а та-
кож витікає із норм національного права 
держав-членів ЄС та норм міжнародного 
права.
Наочний приклад ефективної взаємо-

дії держави і наднаціональної організації 
у сфері закріплення прав людини вдало 
демонструє Європейський Союз. А саме, 
принципового значення набуває закрі-
плення відповідних повноважень в уста-
новчих договорах. Перші кроки в цьому 
напрямі були зроблені при підписанні 
Єдиного Європейського Акта, у преамбулі 
якого вказано, що держави-члени сповне-
ні рішучості сприяти розвитку демократії, 

яка спирається на основні права, визна-
ні конституціями і законодавством дер-
жав-членів, Конвенцією про захист прав і 
основних свобод людини і Європейською 
соціальною хартією [4, с. 620].
Подальший крок щодо закріплення 

прав людини у Європейському Союзі було 
зроблено при розробці Маастрихтського 
договору, в якому підтверджено відданість 
принципу поваги до прав і основних сво-
бод людини і заявлено про намір запрова-
дити громадянство ЄС. В такому випадку, 
поняття «права людини у праві ЄС» по-
трібно розглядати також у співвідношення 
із поняттям «громадянство Європейського 
Союзу».
Передусім слід зазначити, що поняття 

«громадянство ЄС» не тотожне поняттю 
«громадянство держави», яке означає пра-
вовий зв’язок між особою та державою. 
Важливе уточнення для правильного ро-
зуміння союзного громадянства зробив 
Амстердамський договір, який передба-
чив, що громадянство ЄС лише доповнює, 
а не замінює національне громадянство, 
тобто має субсидіарний характер [5, с. 
68]. З цього приводу, можна дійти висно-
вку про те, що громадянство ЄС визначає 
правові відносини між громадянами ЄС 
та Європейським Союзом і регламентує 
порядок переходу з-під юрисдикції одні-
єї держави-члена до юрисдикції іншої. В 
такому випадку, запровадження інституту 
громадянства ЄС вочевидь здатне сприяти 
політичній консолідації населення Союзу, 
а відтак служити втіленню ідеї створення 
Союзу не лише як об’єднання держав, але 
й народів Європи. 
Окреслені особливості інституту грома-

дянства ЄС певним чином вплинули й на 
визначення переліку основних прав і сво-
бод людини в Європейському Союзі. 
Розробку власних спеціалізованих до-

кументів про права людини Євросоюз по-
чав у 1989 році, коли була прийнята Де-
кларація про права людини і Хартія Спів-
товариства про основні соціальні права ро-
бітників. Наступний, справді революцій-
ний крок у цьому напрямі Європейський 
Союз зробив у червні 1999 року, коли під 
час Кельнського самміту Європейська Рада 
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прийняла рішення про створення Конвен-
ту для розробки Хартії Європейського Со-
юзу про основні права [6, с. 164]. 
Хартія Європейського Союзу стала уні-

кальним документом у світовій практиці, 
яка закріпила основні прав людини у Єв-
ропейському Союзі. Даний документ, по-
перше, поєднав в собі усі види прав люди-
ни без винятку і, по-друге, поширив свою 
дію як на сферу міжнародного, так і кон-
ституційного права. Разом з тим, справж-
ньою новацією став також спосіб викла-
дення прав і свобод. У Хартії вони розмі-
щені не згідно із традиційним поділом на 
політичні, економічні, соціальні, культур-
ні, а відповідно до системи цінностей ЄС, 
на захист яких вони спрямовані. Кожний 
розділ символізує одну з базових ціннос-
тей або суспільне благо (гідність, свобода, 
рівність, солідарність тощо). У Преамбулі 
Хартії зроблено важливий наголос на дум-
ці про неподільність та універсальність 
прав, що становлять основу людської гід-
ності, свободи, рівності та солідарності, а 
тому викладені соціальні права більше не 
розглядаються як другорядні. 
Разом з тим, як відомо, дієвість і реаль-

ність прав людини залежать не лише від 
їх проголошення, але й від їх забезпечен-
ня відповідними юридичними гарантіями, 
головне місце серед яких займає діяль-
ність ефективного і незалежного суду.
На сучасному етапі розвитку інтегра-

ційних процесів у системі прав людини в 
ЄС важливу роль відведено Суду ЄС, який 
захищає, по-перше, функціональні права, 
які випливають зі змісту установчих дого-
ворів і специфіка яких полягає в тому, що 
вони захищаються тоді, коли Співтовари-
ство має конкретну компетенцію в даному 
питанні; по-друге, основні права громадян 
Союзу, що передбачені Маастрихтським 
договором, по-третє, основні права і сво-
бод людини в загальновживаному розу-
мінні цього поняття, що є наочним свід-
ченням еволюції Євросоюзу в напрямі за-
провадження повномасштабного захисту 
прав і свобод людини. При розгляді справ 
тільки час від часу Суду ЄС доводилося за-
йматися політичними і соціальними пра-
вами. Тому, Суд ЄС не розглядав питан-

ня захисту прав людини систематично. 
Суд ЄС займався здебільшого винесенням 
окремих рішень щодо захисту прав люди-
ни Суд ЄС. Тому перед Європейськими 
Співтовариствами постало завдання щодо 
їх подальшого нормативного закріплення 
в актах міжнародного та європейського за-
конодавства.
В подальшому, набуття міжнародної 

правосуб’єктності Європейським Союзом 
та інституційні зміни в середині нього, змі-
на міжнародно-правового статусу Хартії 
основних прав Євросоюзу, переговорний 
процес щодо приєднання Євросоюзу до 
Європейської Конвенції про захист прав 
людини та основоположних свобод слугу-
ють підґрунтям для видозміни всієї євро-
пейської системи прав людини та її ефек-
тивних механізмів захисту. 
В результаті приєднання до Європей-

ської конвенції з прав людини Євросоюз 
інтегрується у фундаментальну європей-
ську систему захисту прав людини. Євро-
союз зобов’язаний дотримуватися Євро-
пейської конвенції з прав людини під зо-
внішнім контролем Європейського суду з 
прав людини. При цьому цей механізм діє 
в якості додаткового до внутрішнього ме-
ханізму захисту прав людини, який функ-
ціонує в ЄС та посилюється в результаті 
включення Хартії основних прав людини 
Євросоюзу в систему його установчих до-
кументів. Приєднання до Конвенції та 
протоколів до неї накладає на ЄС тільки 
ті зобов’язання, пов’язані із актами, за-
ходами та бездіяльністю його інститутів, 
органів, установ та агенцій, а також осіб, 
які діють від його імені. Ніщо в Конвенції 
або протоколах до неї не повинно вимага-
ти від ЄС діяти або вживати заходи в тих 
сферах, де він не наділений компетенцією 
[7, с. 89].
Разом з тим, слід зазначити, що питан-

ня захисту прав людини є одним з цен-
тральних в спільній зовнішній політиці та 
політики безпеки Союзу. Стаття 21 Дого-
вору про Європейський Союз підтверджує 
рішучість ЄС щодо заохочення прав люди-
ни та демократії у всіх її зовнішніх впли-
вів. Набрання законної сили Хартії осно-
вних прав ЄС, і перспектива ухвалення в 
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ЄС юрисдикції Європейського суду з прав 
людини шляхом його приєднання до Єв-
ропейської конвенції з прав людини, під-
креслити прихильність ЄС в області прав 
людини в усіх сфери. У межах своїх влас-
них кордонів, ЄС та його держави-чле-
ни повні рішучості служити прикладом у 
справі забезпечення поваги прав людини. 
Союз забезпечує узгодженість політики за-
хисту прав людини у зовнішньополітичній 
діяльності [8, с. 172-173].

Висновки
Отже, в ході наукового дослідження 

окресленої проблематики, можемо дійти 
висновку про те, що права людини у пра-
ві Європейського Союзу – це загальна й 
рівна для всіх міра (норма) свободи (мож-
ливої поведінки), необхідна для задово-
лення основних потреб її існування, роз-
витку й самореалізації, яка в певних кон-
кретно-історичних умовах визначається 
взаємним визнанням свободи суб’єктами 
правового спілкування (з іншими особа-
ми, суспільством і державою, інституціями 
ЄС) і не залежить від її офіційної фіксації 
державою, хоча й потребує державного 
визнання й гарантування. Більше того, в 
Європейському Союзі склалася особлива 
система захисту прав людини і громадя-
нина. Аналіз участі Європейського Союзу 
в процесі реалізації функції охорони і за-
хисту прав людини і громадянина держав-
членів свідчить, що на сьогодні в основних 
рисах здійснено уніфікацію правових сис-
тем європейських країн у галузі захисту 
прав людини. Після прийняття актів єв-
ропейського та міжнародного законодав-
ства про основні права та запровадження 
громадянства ЄС, Європейський Союз на 
конструктивній основі починає не стіль-
ки конкурувати, скільки доповнювати ді-
яльність Ради Європи у сфері захисту прав 
людини, що створює нові можливості для 
більш повноцінного здійснення функції 
захисту прав людини і громадянина. 
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HUMAN RIGHTS IN THE LAW 

OF THE EUROPEAN UNION: 
THEORETICAL AND LEGAL ASPECTS

The article examines topical issues 
regarding the legal essence of human rights 
in the law of the European Union. Human 
rights are recognized as a universal form 
of relationship between a person, society 
and the modern state. It is with the help 
of human rights that the limits of human 
social possibilities are proposed and the 
institutional and socio-legal mechanism for 
their realization is established. Consolidation 
of human rights is a national-legal and 
international-legal obligation of the modern 
state, which is implemented with the 
help of systems of principles, institutions, 
mechanisms and procedural-legal rules, 
which are directly or indirectly provided for 
these purposes.

The article analyzes scientifi c positions on 
the defi nition of the concept of «human rights». 
Emphasis is placed on the fact that this is a 
general and equal measure (norm) of freedom 

(possible behavior) for all, necessary to satisfy 
the basic needs of its existence, development 
and self-realization, which in certain specifi c 
historical conditions is determined by the 
mutual recognition of freedom by the subjects 
of legal communication (with other persons, 
society and the state, EU institutions) and 
does not depend on its offi cial fi xation by the 
state, although it requires state recognition 
and guarantee.

It has been analyzed that the consolidation 
of basic human and citizen rights is a legal 
obligation of modern European states, 
which is interpreted in the acts of primary 
and secondary legislation of the European 
Union, and also follows from the norms of 
national law of EU member states and norms 
of international law.

It has been studied that the concept 
of «human rights in EU law» should be 
considered in relation to the concept of 
«citizenship of the European Union». EU 
citizenship defi nes the legal relationship 
between citizens of the EU and the European 
Union and regulates the procedure for 
moving from the jurisdiction of one member 
state to the jurisdiction of another.

Keywords: human rights, human rights in 
the law of the European Union, citizenship 
of the European Union, the European system 
of human rights protection, the European 
Union, the Council of Europe, the European 
Convention on Human Rights.
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ÊÎÍÒÐÎËÜÍÎ-ÍÀÃËßÄÎÂÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² 

ÄÅÐÆÀÂÈ Â ÑÔÅÐ² ÍÀÓÊÈ

Стаття присвячена проблема цілепокла-
дання під час практичного здійснення контр-
ольно-наглядової діяльності держави в сфері 
науки. Визначені основні застереження, які 
повинні враховуватись суб’єктами контр-
ольної діяльності під час встановлення цілей 
його здійснення. Встановлено, що такі цілі 
можна систематизувати за низкою напря-
мів, які розподіляються на контроль за реалі-
зацією політики в сфері науки та діяльністю 
суб’єктів, які таку політику власне реалізу-
ють. Детерміновані основні сфери реалізації 
контрольно-наглядової діяльності в сфері на-
уки суб’єктами  владних повноважень.
Ключові слова:  контрольно-наглядова ді-

яльність, функція контролю, сфера науки, 
суб’єкти владних повноважень, цілепокладан-
ня.
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тим, що такі результати контрольно-нагля-
дової діяльності  частіше за  все не носять 
матеріалізований вираз, а являють собою 
оціночне судження або експертний погляд 
на реальний стан та проблем реалізмі дер-
жавної політики  в сфері науки. 
Тому з токи зору підвищення якості про-

цес публічного управління в сфері науки 
актуалізується питання ефективності ціле-
покладання під час здійснення контроль-
но-наглядової діяльності уповноваженими 
на те суб’єктами. Точність формування ці-
лей такої діяльності дасть змогу отримувати 
більш релевантні результати, які викорис-
товуватимуть в подальшому суб’єкти влад-
них повноважень. Окрім цього сам по собі 
державний контроль в сфері науки потребує 
трансформації підходів до його організації 
Цілепокладання в цьому контексті відіграє 
визначальну роль, оскільки на цьому етапі 
окреслюються напрямки та обсяг здійснен-
ня контрольно-наглядової діяльності.    

Ступінь наукової розробки
Проблематика теоретичного досліджен-

ня реалізації контрольної функції держави 
в сфері науки не має належної інтенсивності 
наукового пізнання та дискурсу. Так само і 
питання визначення цілей такої діяльності 
фактично оминаються науковцями. Однак 
не дивлячись на це доцільно навести низ-
ку авторів чиї дослідження містять аналіз 
окремих елементі та складових контрольної 
функції держав в аналізованій сфері, зокре-
ма Андрійко О. Ф., Вихор М. В., Гринчук Ю. 

Актуальність теми
Контрольна функція держави в сфері на-

уки виконує надзвичайно важливе призна-
чення – визначає реальний стан реалізації 
державної наукової та науково-технічної 
політики та розкриває потенціал для під-
вищення якості її впровадження. Ця місія, 
яка закладається у функцію контролю стосу-
ється будь-якої сфери суспільного буття. Але 
розглядаючи її саме через призму загально 
управлінського процесу в сфері науки ми 
можемо побачити, що результати контроль-
но-наглядової діяльності суб’єктів владних 
повноважень в цій сфері мають значно ви-
щий пріоритет та рівень  утилітарності для 
цілей державної політики. Це пояснюється 



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

194Ïðàâî.ua ¹ 2, 2022

С., Орленко В.В., Павлик Р. І., Терещенко 
М.М., Цепенда В. М. та ін.

Мета статті
Метою статті є визначення стандартів 

теоретико-методологічних підходів до фор-
мування цілей реалізації контрольно-на-
глядової діяльності держави в сфері науки, 
а також розкриття онтологічного змісту її 
призначення.

Виклад матеріалу
Метою здійснення контрольно-наглядо-

вої діяльності в традиційній концепції дер-
жавно-управлінської  науки є визначення 
реального стану розвитку об’єкту управлін-
ня та виявлення відхилень від заплановано-
го. Для реалізації державного управління в 
сфері науки доволі важко визначити бажа-
ний стан розвитку науки та техніки. Зако-
нодавець встановлює лише напрями розви-
тку наукової та науково-технічної сфери при 
майже повній невизначеності кількісних 
показників її розвитку. Так само важко ви-
значити і потенційні досягнення в науковій 
сфері, як держава вважає їх бажаними для 
отримання. Натомість визначаючи загальні 
цілі розвитку наукової сфери суб’єкти управ-
ління визначає бажані результати, які дося-
гаються або можуть бути досягнуті в інших 
сферах суспільного буття за рахунок впрова-
дження в них результатів розвитку наукової 
та науково-технічної сфер. 
Така складність та не лінійність визна-

чення цілей розвитку науки впливає на стан 
та перспективи реалізації управлінської ді-
яльності, і зокрема контрольно-наглядової, 
що здійснюють відповідні суб’єкти владних 
повноважень. В першу чергу це стосується 
власне цілей такої діяльності. Умовно кажу-
чи постає питання: що саме і в який спосіб 
перевіряти та контролювати, якщо відсутні 
чіткі кількісні показники чи параметри ба-
жаного стану розвитку об’єкту управління. 
Такі вихідні умови ускладнюють практичну 
реалізацію контрольної функції держави, 
оскільки без чіткого означення меж важко 
підібрати найбільш дієві інструменти контр-
олю.  
Контрольно-наглядова діяльність дер-

жави в сфері науки виражається через 

вплив державного примусу на об’єкт управ-
ління, але цей примус є похідним від влас-
не здійснення того комплексу дій, які охо-
плюються контрольною функцією. Тут слід 
розуміти одразу декілька застережень щодо 
здійснення такої діяльності перед тим як ви-
значитись із остаточною системою та ієрар-
хією цілей здійснення аналізованого виду 
діяльності. 
Перш за все мова йде про те, що контр-

ольно-наглядова діяльність завжди здійсню-
ється суб’єктом владних повноважень. Для 
сфери науки такими суб’єктами виступає 
одразу декілька: центральний орган дер-
жавної виконавчої влади, який реалізує дер-
жавну наукову та науково-технічну політи-
ку; органи державної влади, які здійснюють 
окремі повноваження або виконують окремі 
завдання в науковій сфері, хоча їх основна 
предметна сфера діяльності може значно 
відрізнятися. Тому коли ми говоримо про 
здійснення такої діяльності суб’єктом влад-
них повноважень не слід ототожнювати та-
кий суб’єкт виключно із системою інститу-
ціональної ієрархії, яка підпорядковується 
відповідному центральному органу вико-
навчої лади. що реалізує державну політику 
в науковій та науково-технічній сферах. 
Другим застереженням є те, що орган 

державної влади, реалізуючи аналізований 
нами вид діяльності завжди функціонує в 
притаманній для такого органу спосіб. Тоб-
то якщо такий орган не відноситься напряму 
до системи інституціонального забезпечен-
ня реалізації державної політики в науковій 
сфері, то його контрольно-наглядові можли-
вості здійснюються в спосіб та за допомогою 
методів, що є традиційними для реалізації 
ним контрольної функції у тій сфері суспіль-
них відносин, в якій даний орган вступає в 
якості провайдера державної політики. 
Тому, екстраполюючи такий інструмен-

тарій на ту предметну сферу, яка стосується 
реалізації державної політики в сфері науки, 
ми встановлюємо наступну закономірність: 
суб’єкт контролю  використовує всю сукуп-
ність методів контролю, акцентуючи увагу в 
першу чергу на спостереженні, моніторингу  
та нагляді. Натомість більш жорстка форма 
– власне контроль – ним також здійснюєть-
ся, але виключно в контексті досягнення 



195

Áîðòíÿê Ê.Â. - Òåîðåòè÷íèé àíàë³ç ö³ëåé ðåàë³çàö³¿ êîíòðîëüíî-íàãëÿäîâî¿...

цілей розвитку системи державної статис-
тики, а не в контексті реалізації наукової 
складової діяльності відповідного дослідно-
го інституту, яка передбачає потенційний 
внесок в розвиток власне науки статистика. 
Тобто мова йде про те, що суб’єкт контро-
лю здійснює контроль за функціонуванням 
об’єкту контролю лише в контексті досяг-
нення ним цілей діяльності визначених са-
мим суб’єктом.
Третім застереженням є обов’язковість 

і специфічність юридичного оформлення 
методів та форм здійснення контрольно-на-
глядової діяльності. Це застереження вклю-
чає в себе ті зауваження, що висуваються в 
двох попередніх застереженнях, але в дано-
му випадку стосується виключно наукової 
сфери. Контроль, який здійснює держава, 
має певне утилітарне призначення, а його 
результати важливі для впровадження в 
подальшому відповідних коректив та при-
йняття нових управлінських рішень, що 
впивають на функціонування об’єкту управ-
ління. Суто з точки зору теорії державного 
управління реалізація контрольно-нагля-
дової функції спрямована на перевірку по-
точного стану розвитку об’єкту управління, 
дотримання ним проголошених державою 
трендів розвитку та виправлення потенцій-
них помилок. 
Іншими словами методи контролю ви-

користовуються в процесі здійснення дер-
жавної діяльності, оскільки в них закладена 
воля державної влади, а їх зміст складають 
повноваження державно-владного характе-
ру. Цим, власне, і визначається необхідність 
відповідного юридичного оформлення ме-
тодів державного контролю. В адміністра-
тивному праві загальновизнано, що форма і 
метод управління є взаємопов’язаними сто-
ронами процесу управління. Саме у відпо-
відній формі метод управління реально ви-
конує роль способу управлінського впливу 
[1, с. 160]. Найважливішим теоретичним по-
силанням при дослідженні методів держав-
ного контролю є визнання безпосереднього 
взаємозв’язку між змістом методу контролю 
й об’єктом контролю.
Таким чином, ми приходимо до логіч-

ного висновку про те, що у випадку, коли 
контрольно-наглядова діяльність відповід-

ного суб’єкту владних повноважень пря-
мо не стосується наукової сфери, але якщо 
серед об’єктів відповідного контролю або  
предметних сфер його здійснення є ті, що 
охоплюються цілями державної політики в 
науковій сфері, то ці результати викорис-
товуються дуалістично. По-перше, вони 
повідомляються органу уповноваженому 
реалізовувати державну наукову та науко-
во-технічну політику для прийняття рішень 
стосовно розвитку власне наукової компо-
ненти. По-друге, вони спрямовуються на 
вирішення завдань розвитку об’єкту управ-
ління, який було перевірено  в межах компе-
тенції безпосередньо того органу державної 
влади, який такий контроль реалізовував. 
Така дуалістичність результатів  контроль-
но-наглядової діяльності держави в сфері 
науки створює два вектори можливостей:

– розвитку власне науки та забезпечення 
потреб такого розвитку, що забезпечується 
ресурсами центрального органу виконавчої 
влади, уповноваженого на реалізацію дер-
жавної політики в науковій сфері; 

– розвитку об’єкту контролю, похідним 
ефектом від якого буде забезпечення роз-
витку власне науки, що забезпечуватиметь-
ся вже за рахунок  суб’єкту владних повно-
важень, який безпосередньо реалізовував 
контрольно-наглядову діяльність. 
Такий подвійний ефект виражається в 

тому, що сфера науки отримує подвійний ім-
пульс до розвитку: функціонального та орга-
нізаційного середовища. Але це має й інший 
ефект, який породжує четверте застережен-
ня що стосується реалізації відносин делегу-
вання в частині здійснення контрольно-на-
глядової діяльності держави в сфері науки.
Отже, четверте зауваження в контексті 

визначення цілей аналізованого виду ді-
яльності полягає в тому, що делегування 
контрольних функцій може відбуватися ви-
ключно у функціональній площині. Це озна-
чає, що суб’єкт владних повноважень, який 
реалізує контрольну функцію але який не 
є центральним органом виконавчої влади, 
уповноваженим на реалізацію державної 
політики в науковій сфері та напряму не 
входить до його складу може здійснити від-
повідне делегування виключно вказаному 
органу або іншій державній інституції, яка 



Îáãîâîðåííÿ, äèñêóñ³¿, àêòóàëüíî

196Ïðàâî.ua ¹ 2, 2022

входить до системи його ієрархії. В зворот-
ному напрямку делегування контрольної 
функції буде вважатися малоефективним не-
доречним та нераціональним, що призведе 
д порушення цілісності державної політики 
у вказаній сфері, а також суттєво ускладнить 
процес обробки результатів отриманих в 
межах реалізації контрольно-наглядової ді-
яльності. 
Враховуючи викладені вище застере-

ження, а також теоретичні напрацювання 
стосовно сутності та місця контрольно-на-
глядової діяльності органів державної вла-
ди в сфері науки  нам уявляється доцільним 
класифікувати цілі такої діяльності за на-
ступними напрямками:

– інституційний контроль – реалізуєть-
ся суб’єктами владних повноважень, на які 
покладені функції державного регулювання 
усіх без виключення сфер суспільних відно-
син, в тому числі й наукової та науково-тех-
нічної, по відношенню до об’єктів (наукові 
установи, дослідні інститути тощо), які на-
пряму підпорядковуються такому суб’єкту 
та діють на виконання основних завдань 
останнього. Такий контроль здійснюється 
абсолютно всіма центральними органами 
виконавчої влади, на які покладається реа-
лізація державної політики в різних сферах 
суспільного буття; на Верховну Раду Укра-
їни щодо діяльності відповідних наукових 
та експертних установ, наприклад, Інсти-
туту законодавства Верховної Ради України 
тощо, в частині виконання завдань, покла-
дених на них в межах науково-експертного, 
консультаційного та інформаційно-аналі-
тичного забезпечення процесу реалізації за-
конодавчої функції Парламенту; 

– організаційний – здійснюється цен-
тральним органом виконавчої влади, який 
реалізує державну політику в науковій сфері 
шляхом перевірки ступеня виконання осно-
вних цілей розвитку освітньої сфери про-
голошених державою, шляхом нагляду та 
контролю за процесами реалізації держав-
них програм розвитку науки, реалізації стра-
тегічних напрямків наукових досліджень  
різних галузях тощо. Такий контроль но-
сить характер лінійно-функціонального де 
функціональний компонент розкривається 
власне через приналежність або спрямова-

ність діяльності об’єктів, що контролюють-
ся до наукової сфери. Натомість лінійний  
компонент втілюється в запровадженні ши-
рокого кола контрольно-моніторингових, 
наглядових та інших інструментів здатних 
визначити реальний стан виконання цілей 
розвитку наукової галузі в цілому. Мова йде 
про прямий контроль вказаним централь-
ним органом стосовно всієї сукупності під-
порядкованих йому суб’єктів владних по-
вноважень, наукових та науково-дослідних 
установ тощо;

– субгалузевий – контроль, що реалізу-
ється знову ж таки центральним органом 
виконавчої влади, який реалізує державну 
політику в науковій сфері але по відношен-
ню до окремих напрямків функціонування 
об’єктів державного контролю в суміжних 
та  наближених сферах суспільних відно-
син. Тут мова йде про реалізацію контр-
ольно-наглядової діяльності по відношен-
ню до навчальних   закладів, виключно в 
контексті розвитку науки у вищій школі та 
участі таких закладів в реалізації державних 
програм конкретного науково-технічного 
спрямування. Такий контроль здійснюється 
переважно щодо ресурсного забезпечення 
(оскільки воно здійснюється в межах саме 
державної політики в науковій сфері єди-
ним розпорядником державних ресурсів) та 
наукових досягнень;

– внутрішьноінституційний – контроль-
но-наглядова діяльність притаманна всім 
без виключення суб’єктам відносин з приво-
ду реалізації завдань державної політики в 
науковій та науково-технічній сфері; відно-
син з приводу трансферту технологій; інсти-
туціоналізації інновацій тощо. Його реалізує 
керівник такої інституції, або спеціально-
уповноважена особа, як наприклад, ректо-
рат з наукової діяльності, який існує майже 
в кожному вищому навчальному закладі. 
Результати такого контролю мають прямий 
вплив та відношення на процес функціону-
вання відповідної інституції, але у загальній 
сукупності впливають на досягнення всієї 
наукової сфери. Такий вид контролю на від-
міну від інших не може здійснюватися шля-
хом делегування, тягне за собою обов’язкове 
настання певних юридично-значимих на-
слідків у вигляді притягнення до відпові-
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дальності посадових та/або службових осіб 
за неналежне виконання службових та/або 
посадових обов’язків. 
Таким чином, в кожній із визначених 

сфер існує власна ієрархія та система деталі-
зованих цілей контрольно-наглядової діяль-
ності держави в сфері науки.
Так, інституційний контроль передбачає 

також певну стратифікацію цілей і основних 
завдань його реалізації. До основних пред-
метних сфер слід віднести контроль за:

– використанням ресурсів виділених та 
переданих з метою реалізації окремих за-
вдань державної політики в науковій сфе-
рі та власне на саме існування та всебічне 
функціонування такого об’єкту контролю;

– організаційною діяльністю в сфері нау-
ки, наукових та науково-технічних пошуків;

– функціональним спрямуванням – 
контролюється порядок, повнота та форм 
реалізація конкретної функції об’єкту 
контролю, яка на нього покладена суб’єктом 
контролю, або яка ним же делегована з 
метою забезпечення виконання самим 
суб’єктом контролю покладних на нього са-
мого завдань.
Цілі організаційного порядку в контр-

ольно-наглядової діяльності держави в сфе-
рі науки реалізуються Міністерством освіти 
та науки України (далі – МОН). Якщо про-
вести системний аналіз положень Постанови 
Кабінету Міністрів України  від 16.10.2014 № 
630 «Про затвердження Положення про Мі-
ністерство освіти і науки України» (далі – По-
ложення про МОН) то можна побачити, що в 
контексті досліджуваної нами проблематики 
МОН виступає головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує державну 
політику у сферах науки, наукової, науково-
технічної діяльності, інноваційної діяльності 
в зазначених сферах, трансферу (передачі) 
технологій» [9]. Основні завдання МОН в да-
ній сфері визначаються в п. 4 вказаної Поста-
нови і повністю відповідають цілям організа-
ційного порядку при здійсненні відповідної 
контрольної діяльності по відношенню до 
закладів науки, науково-дослідницьких цен-
трів та інститутів тощо.  
Тут головна увага звертається на вста-

новлення реального стану розвитку науки 

та наукової галузі (головним чином її інф-
раструктури), а також системи правового 
забезпечення реалізації відносин з приводу 
здійснення наукових пошуків та викорис-
тання їх результатів та пошук перспектив 
вдосконалення й підвищення ефективності 
функціонування наукової сфери. При чому в 
якості основних критеріїв можуть виступати 
не лише рівень досяжності завдань держав-
ної політики  в науковій сфері, а навіть кіль-
кість та якість наукових досягнень; рівень 
капіталізації наукових інноваційних рішень 
та обсяг інноваційних технологій тощо. 
Наступний напрямок контрольно-на-

глядової діяльності – субгалузевий – має 
пряме відношення до попереднього, але 
стосується тих сфер державно-владних 
відносин, які напряму не відносяться до 
наукової. Хоча, в більшості сферах зокре-
ма економічного блоку, існує суттєва при-
сутність суб’єктів відносин з приводу на-
укових пошуків, інноваційних технологій, 
трансферту технологій тощо. Суттєвим не-
доліком субгалузевого напрямку є те, що в 
його межах важко визначити однозначні 
та стабільні цілі здійснення контрольної 
діяльності. Держава не може забезпечи-
ти усталеність та уніфікувати управлінські 
підходи МОН до різних наукових центрів, 
структур тощо, але може забезпечити єд-
ність методологічного забезпечення такого 
контролю. Контекст завдань субгалузевого 
контролю обумовлює необхідність реаліза-
ції його в переважно м’яких формах, які да-
ють змогу отримати інформ
Останній зріз цілей контрольно-нагля-

дової діяльності держави в науковій сфері 
– внутрішьноінституційний. Він стосується 
діяльності самого суб’єкту владних повно-
важень, який реалізує зовнішньою контр-
ольно-наглядову діяльність в аналізованій 
сфері. Такий внутрішній контроль завжди 
виступає елементом організаційної діяль-
ності на рівні самого суб’єкт владних повно-
важень, а походить він від необхідності упо-
рядкованої, прогнозованої, транспарентної 
діяльності такого суб’єкту в процесі реаліза-
ції покладених завдань, в тому числі і в сфе-
рі контрольно-наглядової діяльності.
Ієрархія цілей такого контролю має два 

щаблі: 
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– стратегічний рівень – цілі, встановлені 
внутрішніми регламентами та документами, 
яких необхідно досягти за результатами ре-
алізації відповідного процесу;

– операційний рівень – цілі, які визна-
чаються з усталеною періодичністю затвер-
джених планів та графіків здійснення захо-
дів контролю та моніторингу впровадження 
їх результатів та формуються з урахуванням 
принципів: конкретності; вимірюваності; 
досяжності; реалістичності; визначеності у 
часі.
Такий суто управлінський підхід в най-

більшій мірі розкриває внутрішній контроль 
як виключно функцію управління діяльнос-
ті самим суб’єктом владних повноважень. 
Тоді реалізація ним контрольно-наглядової 
діяльності в науковій сфері також перетво-
рюється на об’єкт системи внутрішнього 
контролю, а процес її реалізації – визнача-
ється в тому числі шляхом цілепокладання 
в межах управлінських повноважень очіль-
ника такого суб’єкту. 

Висновки
За результатами проведеного аналізу ми 

повинні зробити наступні висновки.
Перш за все слід зауважити на тому, що 

контрольно-наглядова діяльність  в сфері 
науки спрямовується переважно на визна-
чення реального стану її розвитку, а також 
виявлення потенціальних напрямів підви-
щення ефективності загально управлінської 
діяльності. За результатами проведеного 
контролю суб’єкти владних повноважень 
виявляють і проблеми власного організацій-
но-правового забезпечення. Тобто контр-
ольна функція держави в сфері науки має 
яскраво виражений коригуючий характер, 
хоча в арсеналі форм а методів здійснення 
контролю переважають ті, які мають ім-
перативний характер. Онтологічний зміст 
контрольно-наглядової діяльності  розкри-
вається через пошук способів та засобів 
інтенсифікації  розкриття управлінського 
потенціалу для цілей ефективної реалізації 
державної політики в науковій  сфері.
Вся сукупність цілей контроль-нагля-

дової діяльності в сфері науки може бути 
розділена на три основних масиви: визна-
чення реального стану розвитку наукової 

та науково-технічної діяльності; контроль 
учасників  наукової та наукової технічної ді-
яльності.  які входять до сфери управління 
відповідних суб’єктів владних повноважень, 
що здійснюють такий контроль; визначен-
ня ефективності використання державних 
ресурсів, в тому числі фінансових для до-
сягнення цілей державної політики в сфері 
науки.
Сама контрольно-наглядова діяльність 

в сфері науки реалізується у таких площи-
нах: інституційний контроль; організацій-
ний; субгалузевий; внутрішьноінституцій-
ний. Це означає, що цілі такої діяльності 
виходять за межі цілей ро  звитку суто на-
укової сфери.
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THEORETICAL ANALYSIS OF 
THE AIMS OF IMPLEMENTATION 
OF CONTROL AND SUPERVISORY 

ACTIVITIES OF THE STATE IN THE 
FIELD OF SCIENCE

The thesis are devoted to the problem of 
aim-setting during the practical implementa-
tion of the control and supervisory activities 
of the state in the fi eld of science. There were 
determined the main caveats, which should be 
taken into account by the subjects of control ac-
tivity when establishing the aims of its imple-
mentation. It has been defi ned that such aims 
can be systematized according to a number of 
directions, which are divided into control over 
the implementation of state policy in the fi eld 
of science and the activities of subjects imple-
menting this policy. There were determined 
the main areas of implementation of control 
and supervision activities in the fi eld of science 
by state administration.

Key words: control and supervision activity, func-
tion of control, fi eld of science, subjects of authority, 
goal setting
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