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У статті здійснено спробу комплексно-
го аналізу сучасних відносин російської феде-
рації з Іраном. Проаналізовано становлен-
ня взаємин, підґрунтя та причини сучасної 
взаємної зацікавленості цих тоталітарних 
держав у поглибленні співробітництва. Про-
стежено основні сфери взаємодії між ними 
в умовах повномасштабної воєнної агресії рф 
проти Укураїни. Розглянуто конкретні захо-
ди та проєкти, що спрямовані на розширення 
співпраці московії у незаконній розбудові ядер-
ного, військового та технологічного потенці-
алу Ірану, всупереч міжнародним санкціям. 
Значну увагу приділено співпраці цих країн з 
терористичними політичними режимами по 
використанню росією іранської ракетної зброї 
задля вбивств українців та знищення цивіль-
ної інфраструктури. Доведено, що посилення 
співпраці у військовій сфері між тоталітар-
ними державами рф і Іраном не тільки ви-
кликають серйозне занепокоєння в міжна-
родної спільноти, а становлять безпосередню 
загрозу міжнародній безпеці.
Ключові слова: російсько-іранська спів-

праця, тоталітарні держави, терористич-
ний політичний режим, спонсор тероризму, 
ударні дрони Shahed-136, балістичні ракети, 
ядерна програма, міжнародна загроза, міжна-
родна безпека, воєнні злочини, геноцид, між-
народне право, міжнародні злочини, кримі-
нальна відповідальність. 
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міжнародних реалій та переорієнтовува-
ти напрямки своєї зовнішньої діяльності. 
Близькосхідний регіон вона якось оминула. 
Причиною була надзвичайно активна по-
зиція США, але, в першу чергу, матеріальні 
ресурси москви, що не дозволили стати на 
заваді Вашингтону. Завдяки перемозі у Ку-
вейті та продуманому ходу мирного процесу 
Сполучені Штати певною мірою політично 
утвердилися на Близькому Сході. Пасивна 
реакція росії – затримка у допомозі регіону – 
практично звела до нуля її позиції, які лише 
кілька останніх років ерефія намагається 
відновити.
Антиамериканська позиція Ісламської 

Республіки Іран, її часткова міжнародна ізо-
ляція, бажання відновити військовий потен-
ціал та реконструювати економіку країни, 
спустошену після війни з Іраком, робили 
з Ірану потенційного союзника москви на 
Близькому Сході. 
Тож після розпаду тоталітарного СРСР 

росія отримала у спадок непогані стосунки 
з Іраном, їх основною платформою була вій-
ськова сфера. Новий етап в ірансько-радян-
ських стосунках почався під час візиту до 
Москви у 1989 році президента Алі Акбара 
Хашемі-Рафсаньяні. Саме тоді було підписа-
но низку військових та політичних домов-
леностей. Тоді ще радянська сторона добре 
оцінила вигоди, які давала широка співпра-
ця з Тегераном, тому в умовах занепаду ім-
перії наважилась на її відновлення.
Геополітичні зміни, які настали з роз-

падом тоталітарного СРСР, повністю пере-

Після розпаду тоталітарного СРСР но-
воутвореній російській федерації довело-
ся швидко пристосовуватися до нових 
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орієнтували взаємні позиції росії та Ірану. 
Між ними сформувався регіон Центральної 
Азії та Кавказу, який складався з восьми не-
залежних пострадянських країн. Співпраця 
з Тегераном стала необхідністю з огляду на 
спільні загрози від цього новоутвореного 
регіону, а також з боку Афганістану. Окрім 
того, адміністрація Бориса Єльцина дуже 
швидко зрозуміла, що стосунки з Іраном 
можуть бути вдалою розмінною монетою у 
відносинах зі Сполученими Штатами. Тоді 
москва за допомогою Ірану хотіла досягти 
певних цілей, а саме: стримати експансію 
США в районі Центральної Азії, Кавказу та 
Перської затоки, вигідно поділити поклади 
корисних копалин у Каспійському морі, за-
побігти зростанню амбіцій Азербайджану та 
Грузії, інших країн регіону. Згідно з росій-
ською концепцією „близького зарубіжжя“ 
весь регіон колишнього тоталітарного СРСР 
сприймався як територія домінування і 
впливу росії, тому вона намагалася активно 
протидіяти проникненню третіх сторін. 
З приходом до влади команди кадебіс-

тів на чолі з путіним російська зовнішня 
політика пройшла проіранське переформа-
тування. Зокрема, у концепції зовнішньої 
політики російської федерації від 2000 року 
зазначалося, що продовження та розвиток 
співпраці з Іраном є суттєвим для країни. 
Такий відкритий підхід до взаємин з 

Іраном був вираженням відновлення по-
зиції росії у міжнародних відносинах і від-
вертим сигналом для американських та єв-
ропейських політиків. У березні 2001 року 
під час візиту президента Катамі до москви 
було підписано низку політичних, економіч-
них та військових угод, з яких найважливі-
шою була угода про засади взаємовідносин 
та принципи співробітництва, а також конт-
ракти на постачання озброєння вартістю 
близько 7 мільярдів доларів. 
Розширюючи співпрацю в розбудові 

ядерного, військового та технологічного 
потенціалу Ірану, росія взяла на себе роль 
його захисника на міжнародній арені, зна-
ючи, що стан взаємин з Іраном може істот-
ним чином впливати на американську полі-
тику в регіоні Перської затоки, Центральної 
Азії чи Кавказу та успішно її послаблювати. 
У той же час неформальний союз із Тегера-

ном не був питанням, яке росія не могла б 
залишити, якби цього вимагав інший, більш 
важливий міжнародний інтерес. 
Невдовзі прихід до влади в Ірані консер-

ваторів-радикалів призвів до того, що пози-
ція та політика цієї держави на міжнародній 
арені стали жорсткішими. Підсилення ба-
жання створити ядерну зброю шляхом зба-
гачення урану, активна антиамериканська 
та антиізраїльська риторика призвели до 
чергових санкцій, які ООН наклала на Іран 
у 2006–2007 роках.
Окрім ядерної програми Ірану, між 

двома країнами існує тісна політична 
співпраця. Рашисти усіляко перешкоджа-
ли спробам постійних членів Ради Безпеки 
ООН накласти на Іран санкції, хоча й по-
при всі намагання росії це все-таки згодом 
відбулося.
На думку експертів, зустріч 19 липня 

2022 року путіна з головою Ісламської Рес-
публіки Ебрагімом Раісі, має велике сим-
волічне значення: вона дозволить Росії та 
Ірану, що перебувають під жорсткими за-
хідними санкціями, підтримати своє вій-
ськове та економічне співробітництво та 
продемонструвати світу, що вони не пере-
бувають в ізоляції. Москва і Тегеран дедалі 
частіше знаходять спільну мову, а офіційні 
особи двох сторін неодноразово заявляли 
про готовність розширити торговельне і по-
літичне співробітництво.
Росія та Іран – тоталітарні держави, і їм 

обом не вистачає союзників. Між Іраном і 
росією існують давні зв’язки в ядерній сфе-
рі. Росіяни будували АЕС «Бушер», отриму-
ючи за це від іранців мільярди доларів. До 
того ж не слід забувати, що іранці дуже до-
бре розуміються на таких речах, як ударні 
терористичні дрони. Раніше ми могли спо-
стерігати їхню руйнівну силу у Газі та Єме-
ні. Тож росія, зазнаючи поразки на полі 
бою після повномасштабної воєнної агресії 
проти України, звернулась до Ірану за до-
помогою у постачанні ударних дронів для 
продовження терористичних ударів по кри-
тичній інфраструктурі та проти цивільного 
населення.
Після візиту президента росії путіна 

до Тегерана, Іран та рф підписали Мемо-
рандум про взаєморозуміння, який акти-
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візує співробітництво в галузі авіапереве-
зень. Про це повідомляло іранське видання 
Mehr News Agency з посиланням на управ-
ління цивільної авіації Ірану.
Зокрема, у документі прописано такі до-

мовленості: між країнами збільшиться час-
тота польотів, до 35 пасажирських рейсів на 
тиждень; авіакомпаніям обох країн дозво-
лено виконувати вантажні рейси без обме-
ження пропускної спроможності; погодже-
но експорт до росії деталей та обладнання 
виготовленого в Ірані; ремонтно-експлуата-
ційні послуги та технічна підтримка росій-
ських літаків ремонтними центрами Ірану.
Таким чином, рф зможе частково обійти 

західні санкції. Крім цього, заступник міні-
стра закордонних справ Ірану з питань еко-
номічної дипломатії Мехді Сафарі заявив, 
що Іран і росія працюють над створенням 
спільної міжбанківської платіжної системи, 
схожої на SWIFT.

«Звичайно, дві країни, які хочуть дедо-
ларизувати свої операції, повинні мати спе-
ціальну систему, схожу на SWIFT. Іранська і 
російська сторони запропонували по одно-
му варіанту такої системи. Зараз ми прак-
тично досягли дуже хорошої домовленості, 
на основі якої ми могли б здійснювати ва-
лютні операції між двома країнами», – зазна-
чив він [1].
Дипломат також повідомив, що незаба-

ром в Ірані буде запущена російська платіж-
на система «Мир», додавши, що з цього при-
воду також є домовленості.
Тож закономірно, що в нинішніх умовах 

повномасштабної воєнної агресії росії проти 
України, пожвавлення такого співробітни-
цтва між тоталітарними державами з від-
вертою терористичнотю політичною систе-
мою управління, викликає глибоку стурбо-
ваність та занепокоєння з боку міжнародної 
цивілізаційної спільноти.
МЗС України закликало міжнародну 

спільноту нейтралізувати військову спів-
працю Росії та Ірану на тлі постачання 
ударних дронів терористичного спряму-
вання. Про це повідомив речник зовніш-
ньополітичного відомства Олег Ніколен-
ко, коментуючи матеріал Sky News про те, 
що росія передала Ірану зразки західної 
зброї, яка нібито передбачалася як вій-

ськова допомога Україні, в обмін на отри-
мання іранських дронів.
Зокрема, акцентувалось, що “…усе 

озброєння, яке перетинає український кор-
дон, перебуває під пильним контролем уря-
ду України та наших партнерів. Водночас 
українська сторона продовжує виявляти 
факти передачі Тегераном іранської зброї 
росії, яка використовує її задля війни проти 
України”, – зазначив Ніколенко.
Іран також нарощує виробництво 

озброєння, яке може бути використане 
проти третіх країн на Близькому Сході, до-
дав речник МЗС, “…маємо дивитися прав-
ді в очі: військова співпраця рф та Ірану 
нині загрожує не лише безпеці України, 
але і миру та безпеці в світі”, – сказав Ніко-
ленко. За його словами, критично важли-
во, аби міжнародна спільнота максимально 
активізувала зусилля з метою нейтралізації 
деструктивної взаємодії росії та Ірану у вій-
ськовій сфері.
Раніше Sky News із посиланням на ано-

німне джерело у службі безпеки повідомив, 
що російський військовий літак у серпні 
таємно доставив до Ірану 140 млн євро го-
тівкою і захоплене в Україні британське 
та американське озброєння. І що це «плата» 
за іранські дрони, які РФ використовує у війні 
проти України [2].
Зазначалося, що передача захопленої в 

Україні зброї дозволить Ірану вивчати за-
хідні технології та потенційно копіювати їх. 
Наразі Тегеран ймовірно має зразки бри-
танської ПТРК NLAW та американських 
ПТРК Javelin і ПЗРК Stinger, йшлося в ма-
теріалі.

5 листопада стало відомо, що МЗС Ірану 
визнало, що країна постачала безпілотники 
в Росію «у невеликій кількості та за кілька 
місяців до початку повномасштабного втор-
гнення РФ в Україну».
У МЗС України відреагували на заяву 

Ірану. «Будемо продовжувати вживати мак-
симально жорстких заходів, аби унеможли-
вити використання росією іранської зброї 
задля вбивств українців та знищення інфра-
структури», – заявив речник МЗС Ніколен-
ко. Він додав, що заява іранського очільни-
ка МЗС про нібито відмову української сто-
рони від зустрічі з іранськими експертами 
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через «тиск західних партнерів» – неправди-
ва [3].
Посилення співпраці у військовій сфері 

між тоталітарними державами рф і Іраном 
не могла не викликати серйозного занепо-
коєння у міжнародної спільноти. Зокрема, 
невдовзі прем’єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід 
заявив, що співпраця російської федерації з 
Іраном є серйозною проблемою для всього 
світу.
Як повідомляє Укрінформ, про це він 

сказав в інтерв’ю RTVI, наголосивши: «Ми, 
звісно,   думаємо, що відносини між росією 
та Іраном є серйозною проблемою не лише 
для Ізраїлю, а й для України, Європи та 
всього світу. Іран – це небезпечна терорис-
тична держава, а той факт, що росія веде з 
нею бізнес, наражає весь світ на небезпе-
ку», – заявив Лапід. За його словами, те, що 
росія використовує іранські дрони у війні з 
Україною, «абсолютно неприпустимо» [4].
Аналогічна реакція прозвучала від між-

народних експертів, зокрема від авторитеп-
тних дослідників з США. Іран прагне про-
демонструвати, зокрема міжнародній ауди-
торії, поглиблення своїх зв’язків із росією, 
заявив американський Інститут досліджен-
ня війни [5].
У відповідь на стурбовану реакцію сві-

тової громадськості щодо ескалації військо-
вого співробітництва між терористичними 
політичними режимами рф та Ірану, «іран-
ські джерела без підтвердження з боку росії 
оголосили, що секретар Ради національної 
безпеки рф Микола Патрушев прибув до 
Тегерана 8 листопада, ймовірно, для обго-
ворення потенційного продажу іранських 
балістичних ракет росії. Іран, ймовірно, ого-
лосив про приїзд Патрушева, щоб проде-
монструвати міжнародній аудиторії погли-
блення співпраці між Москвою і Тегераном, 
а також непрямо підкреслити, що високо-
поставлений російський чиновник звернув-
ся до Ірану за допомогою для використання 
в Україні», – йдеться у звіті, оприлюдненому 
в ніч на 9 листопада [6].
Дослідники наголошують, що Тегеран, 

ймовірно, прагне публічно повідомити про 
зміну балансу свого стратегічного партнер-
ства з Москвою, особливо регіональним су-
противникам Ірану, з якими кремль час від 

часу співпрацює, таким як Ізраїль і Саудів-
ська Аравія. Візит Патрушева до Ірану, зо-
крема, відбувається на тлі повідомлень про 
те, що іранський режим шукає допомоги ро-
сії у придушенні протестів, хоча незрозумі-
ло, чи буде це обговорюватися Патрушевим 
і його іранським колегою, кажуть в ISW.
За повідомленням, кремль продо-

вжує намагатися таємно придбати боє-
припаси для використання в Україні, щоб 
пом’якшити наслідки міжнародних санкцій 
і заповнити виснажені внутрішні запаси.
Зокрема, дослідники нагадують, що 8 

листопада британське видання Sky News 
повідомило, що Кремль відправив до Те-
герана 140 мільйонів євро готівкою і кіль-
ка захоплених протитанкових ракет NLAW 
британського виробництва, протитанкових 
ракет Javelin американського виробництва і 
зенітно-ракетних комплексів Stinger в обмін 
на додаткові 160 ударних дронів Shahed-136 
для використання в Україні [7].
А український Центр національного 

спротиву 8 листопада повідомив, що Теге-
ран продовжує постачати москві безпілот-
ники типу «Мохаджер», «Араш» і «Шахед» 
повітрям і морем через іранські державні 
та приватні структури. Там також повідо-
мляли, що через збої російського військово-
промислового комплексу російське військо-
ве керівництво продовжує закуповувати 
товари подвійного призначення (військо-
вого і невійськового призначення), такі як 
комп’ютерні мікросхеми, квадрокоптери, 
прилади нічного бачення і бронежилети, 
в Туреччини і використовує транзакції в 
криптовалюті, щоб уникнути відстеження 
покупок.

«У сукупності ці повідомлення свідчать 
про те, що кремль прагне обійти санкції, 
беручи участь у таємних переговорах з іно-
земними гравцями за принципом «послуга 
за послугу», – заявили в ISW.

1 листопада американський телеканал 
CNN із посиланням на західних чиновни-
ків повідомив, що Іран готується відправи-
ти росії ще близько тисячі одиниць зброї, 
зокрема балістичні ракети малої дальності 
класу «земля-земля» і чергові ударні безпі-
лотники [8].
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Про те, що Іран погодився постачати ро-
сії, крім безпілотників, також і ракети кла-
су «земля-земля» для війни проти України 
і ударів по українських містах і позиціях 
українських військ, повідомило минулого 
місяця видання The Washington Post із по-
силанням на власні джерела в безпекових 
відомствах США і західних країнах [9].
Зважаючи на суто терористичну спря-

мованість цих ударних дронів та інших під-
ступних засобів проти цивільного населен-
ня України, у Повітряних силах ЗСУзаяви-
ли про відсутність «ефективного захисту» від 
ракет, які росії погодився надати Іран [10].
Невдовзі після масованих атак іранських 

безпілотників «Shahed» Києва і обласних 
центрів України, топтемою стала загроза 
дронів-»шахідів» (камікадзе) і як її ліквідува-
ти. Буде не зайвим нагадати, що впродовж 
липня-серпня деякі, так звані, «експерти» 
запевняли, що поставок безпілотників з Іра-
ну в росію не буде, насміхалися з іранських 
«шахедів», недооцінювали їхні технічно-так-
тичні і бойові характеристики, зверхньо ста-
вилися до їх руйнівних можливостей.
Наведу окремі думки і оцінки цих екс-

пертів про іранські безпілотники «Shahed»: 
«путін не отримає дронів-»шахедів», замість 
них отримає іранські бойові ішаки…»; «іран-
ський безпілотник – це рівень авіамодельно-
го кружка, він гарно дивиться, але чи буде 
літати…»; «літаючі балалайки вдарили по 
Одесі…»; «якісь там модельки літальні, їх 
клепають на заводах в китайських селах…», 
«на сьогодні у Збройних силах Ірану нара-
ховується не більше 50 дронів, інформація 
про те, що 25 з них доставили в росію не під-
твердилася…», «якщо росія отримає іранські 
дрони, то це може стати останньою краплею, 
і вона буде визнана державою спонсором 
тероризму» та інші заспокійливі прогнози і 
коментарі…
На підтвердження цього непрофесійного 

підходу до потенційних загроз раджу пере-
глянути відеоаналіз Юрія Петрушевського 
«Як нам брехали…» [11]. Експерти на відео 
нам відомі, як і їх рівень знань. Чому вони 
так зверхньо, поверхово і навіть з гумором 
поставилися до іранських дронів-»шахедів» 
– мені не відомо, зрозуміти таку безвідпо-
відальну позицію важко. Можливо, хотіли 

заспокоїти цивільне населення, щоб не боя-
лися цих безпілотників-»мопедів» і не пані-
кували... Однак завжди необхідно пам’ятати 
та враховувати прописні істини: «недооцін-
ка противника веде по поразки», «нехтуван-
ня зброєю ворога – причина твоєї загибелі», 
«пам’ятай: будь яка зброя вбиває». 
Для більш об’єктивного аналізу сучас-

них потенційних загроз рекомендую озна-
йомитись зі статтею «Нові цілі путіна: зни-
щити єврейські святині в Україні в обмін за 
отримані іранські безпілотники», що опу-
блікована українським політиком, генерал-
лейтенантом СБУ, Героєм України Григорі-
єм Омельченком у вересні цього року [12]. 
Стаття свого роду була відповіддю на заспо-
кійливі заяви і коментарі експертів про бо-
йові характеристики іранських безпілотни-
ків – «літальні модельки», «чи будуть вони 
ще літати», «літаючі балалайки», «бойові 
ішаки», «в Ірані безпілотників лише 50 штук 
і в росію їх не доставляли…» 
У ній фахівець і професіонал з питань 

національної безпеки Григорій Омельчен-
ко аргументовано виклав технічно-тактичні 
і бойові характеристики іранських ударних 
безпілотників, фото їх різних видів і зазна-
чив, яку реальну загрозу вони становлять 
для цивільної інфраструктури, житлових бу-
динків, життя людей. Повідомлялось, коли, 
яким шляхом і скільки безпілотників було 
доставлено з Ірану в росію.
Окрім цього, у статті зазначалось, що 

путін під час візиту в Іран 19 липня ц.р., в 
обмін на отримання безпілотників-шахедів 
та балістичних ракет класу «земля-земля», 
пообіцяв президенту Ібрагіму Раїсі надати 
відсутні у нього технології для завершення 
«програми по створенню ядерної зброї», а 
верховному лідеру країни Алі Хаменеї – зни-
щити в Україні єврейські святині.
Водночас, необхідно нагадати про те, 

що декілька років тому путін передав Ірану 
першу частину цих технологій, але не по-
вну, про що невдовзі стало відомо ізраїль-
ській розвідці «Моссад».
Зверніть увагу, що інформація про отри-

мання росією іранських дронів «шахідів» 
з’явилася в той момент (25 серпня 2022 р.), 
коли США і ЄС намагаються реанімувати 
Іранську ядерну угоду 2015 року, яка об-
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межувала ядерну програму Тегерана в об-
мін на зняття санкцій.
Слід нагадати, що в липні 2015 року у 

Відні п’ять постійних країн-членів Ради Без-
пеки ООН (США, Великобританія, Франція, 
Китай і росія), представники Європейського 
Союзу підписали з Іраном Спільний всеосяж-
ний план дій (СВПД). Ця угода мала зупини-
ти розробку ядерної зброї Тегераном (обме-
ження програми збагачення урану) в обмін 
на скасування міжнародних санкцій проти 
Ірану. Документ отримав назву «Ядерна 
угода».

30 квітня 2018 року прем’єр-міністр Із-
раїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що його 
держава отримала беззаперечні докази того, 
що іранська ядерна програма існує й досі. 
За його словами, агенти ізраїльської розвід-
ки виявили документи про розробку зброї 
масового знищення в Тегерані ще в лютому 
2016 року, однак викрасти їх вдалося тіль-
ки в січні 2018. Отриману ізраїльською роз-
відкою інформацію зберігають у 55 тисячах 
файлах і на 183 компакт-дисках.

«Іранські лідери неодноразово запере-
чували, що будь-коли мали ядерну зброю. 
Сьогодні я тут, щоб розповісти вам одну річ 
– Іран брехав. Тегеран весь цей час зберігав 
і покращував ядерні технології. Країна на 
найвищому рівні планувала надалі розбудо-
вувати ядерну зброю», – заявив Нетаньяху.
У конфіденційній доповіді МАГАТЕ за-

значалося, що Іран продовжує збільшувати 
запаси урану, збагаченого вище від відсотка, 
дозволеного ядерною угодою 2015 року.
Після оприлюднення ізраїльською роз-

відкою резонансної інформації президент 
США Дональд Трамп прийняв рішення про 
вихід з угоди СВПД та розпочав кампанію 
максимального тиску на Іран за допомогою 
жорстких санкцій.

«Ця угода – катастрофічна. Вона не зу-
пиняє ядерну програму Ірану, не дає змо-
гу зупинити розробку балістичних ракет. 
Завдяки цьому договору, іранський режим 
отримав мільярди доларів, щоб і надалі 
спонсорувати терористичні організації», – 
зазначив Трамп.
Вихід США з «Ядерної угоди» викликав 

велике незадоволення і занепокоєння євро-
пейських партнерів. Тегеран, у свою чергу, 

припинив виконання Спільного всеосяжно-
го плану дій.
На думку представників Ізраїлю, санк-

ції проти Ірану слід посилити та створити 
реальну загрозу військових дій після того, 
як переговори у Відні про повернення до 
«Ядерної угоди» 2015 року не дали резуль-
татів. Ізраїль погрожує Ірану завдати пре-
вентивного удару по його ядерних об’єктах, 
щоб той не виготовив атомну бомбу.
Експерти вважають, що головне за-

вдання Ізраїлю – повністю і безповоротно 
знищити ядерну програму Ірану силовими 
методами. Москва підтримує Тегеран, але 
навряд чи путін захоче втручатись в ізра-
їльсько-іранський воєнний конфлікт. Адже 
росія зараз майже повністю нейтралізова-
на і їй необхідна іранська зброя для війни з 
Україною.

9 квітня 2018 року прем’єр-міністр Ізра-
їлю Біньямін Нетаньяху перебував у москві 
на запрошення кривавого терориста путіна. 
Як стверджують військові експерти, Нета-
ньяху продемонстрував путіну досить ціка-
ву частину «Ядерного архіву», який викрала 
ізраїльська розвідка.
Наявні в Ізраїлі документи – це доказ 

того, що попри договори про нерозповсюджен-
ня зброї масового знищення та санкції Ради 
безпеки ООН росія передавала Ірану техно-
логії та матеріали для створення ядерної 
зброї, а це – міжнародний воєнний злочин.
Після цього для бункерного путіна-те-

рориста особливої важливості набуло усві-
домлення того, щоб ці документи не були 
оприлюднені перед світовою спільнотою і 
не набули міжнародного розголосу, бо це 
може призвести до жахливих наслідків для 
росії.
На наше переконання, у такій ситуації у 

військово-політичного керівництва неомос-
ковської імперії постав незворотний вибір: 
це усвідомлення того, що їхній президент – 
міжнародний терорист і воєнний злочинець 
і з ним потрібно щось робити (усунення з 
поста президента у будь-який спосіб), а ро-
сія – держава – ізгой і спонсор міжнародного 
тероризму, як Іран і Північна Корея, або по-
вне невтручання московії в ізраїльсько-іран-
ський воєнний конфлікт. 
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Тож у цій безвихідній ситуації бункер-
ний путін вибрав шлях не реагувати на бом-
бардування і ракетні удари ізраїльською ар-
мією позицій іранських військ у Сирії.
Ще одне міркування. Противники 

«Ядерної угоди» стверджують, що скасуван-
ня санкцій проти Тегерану може дозволити 
росії посилити свої військові дії в Україні та 
обійти обмеження, накладені після почат-
ку повномасштабного вторгнення, зокрема 
шляхом переправлення нафти та інших то-
варів через Іран.
Поставши перед посиленими міжнарод-

ними економічними санкціями та обмежен-
нями на постачання товарів через повно-
масштабну військову агресію проти Украї-
ни, росія все частіше звертається до Ірану 
як до ключового стратегічного партнера та 
постачальника зброї.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаме-

неї заявив, що Ізраїль не переживе наступну 
чверть століття і закликав на священну бо-
ротьбу із «сатаністськими» США, повідомило 
CNN ще 11 вересня 2015 року. 

«Я б сказав Ізраїлю, що він не проживе 
наступні 25 років. Якщо дасть Аллах, то че-
рез чверть століття на Землі не буде такого 
явища, як сіоністський режим. До тих пір 
бойовий джихадський дух не дасть і хвили-
ни спокою сіоністам», – написав Хаменеї на 
своїй сторінці в Twitter [13].
У лютому 2012 року аятола Хаменеї поо-

біцяв «вирізати Ізраїль як ракову пухлину». 
Він висловив упевненість у тому, що палес-
тинські араби в стані повалити «окупацій-
ний режим Ізраїлю», а Іран допомагатиме їм 
у цьому всіма можливими способами. Було 
особливо підкреслено, що іранці будуть го-
тові допомагати «будь-якій групі», яка зро-
бить свій внесок у боротьбу з сіонізмом.
Глава оборонного відомства Ісламської 

республіки Іран, військовослужбовці якого 
могли не випадково збити пасажирський 
літак МАУ під Тегераном [14], Амір Хатамі 
у березні 2021 року заявив про готовність 
зруйнувати ізраїльські міста Хайфа і Тель-
Авів. Про це пише NEWSru.co.il з посилан-
ням на слова міністра. «Сіоністи знають, 
що якщо вони зроблять якусь дурницю, ми 
перетворимо Тель-Авів і Хайфу в попіл», – 
пригрозив Хатамі [15]. 

Іранський релігійний фанатик аято-
ла Хаменеї на зустрічі з російським крива-
вим диктатором путіним заявив, що росія в 
Україні протистоїть Північноатлантичному 
альянсу, і що якби Москва не вторглася в 
Україну, НАТО нібито сам почав би війну 
проти рф. Про це повідомляє державне ін-
формагентство Ірану IRNA [16].
Хаменеї заявив, що останні події у сві-

ті показали, що Іран і росія «потрібні один 
одному» (думаю, як «політично-гомосексу-
альні партнери»). Він зазначив, що наявні 
численні угоди між країнами в галузі газу та 
нафти треба реалізувати. Аятола назвав без-
умовною співпрацю двох країн у контексті 
санкцій США і торкнувся війни росії проти 
України.

«Війна за фактом – жорстка річ і Іслам-
ська республіка Іран не рада загибелі неви-
нних людей. Однак у вашому випадку, якби 
ви не придумали ініціативу, інша сторона зі 
своєю ініціативою почала б війну», – сказав 
улесливо старий маразматик Хаменеї тако-
му ж старцю-маразматику путіну.
Хаменеї також заявив, що Захід проти 

сильної росії, та назвав НАТО «небезпеч-
ною організацією». «Якщо дорога НАТО 
буде відкрита, ця організація не побачить 
жодних перешкод перед собою, і якби ви не 
протистояли їй в Україні, то вона сама поча-
ла б війну під приводом Криму», – зауважив 
аятола кремлівському божевільному, у яких 
руки по лікті в крові.
Хаменеї також торкнувся теми Сирії, за-

явивши, що позиція вбивці путіна «чудова», 
а США мають бути «вигнані» з цієї країни. «І 
ви, і наш президент – серйозні люди, тому 
рівень співробітництва у цей період має 
досягти найвищого ступеня», – сказав іс-
ламський терорист-аятола, звертаючись до 
кремлівського вбивці путіна [17].
По суті, ісламський релігійний фанатик Ха-

менеї (як і москальський піп кіріло) благословив 
путіна на вбивство і гвалтування українських 
дітей, жінок, знищення релігійних пам’ятних 
святинь, дитячих садків, шкіл, лікарень, жит-
лових будинків та цивільної інфраструктури, 
яка забезпечує нормальне життя людей. 
Іран сьогодні – це релігійний фашизм, а пу-

тінська росія – нацистський «руZZкій мір», 
який страшніший за гітлерівський нацизм. 
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Іранський і рашистський авторитарні ре-
жими люто ненавидять євреїв і українців, не 
визнають верховенство права, свобод і прав лю-
дини і громадянина, демократичних виборів і 
демократію в цілому. 
Мета цих режимів одна. В Ірану – знищити 

Державу Ізраїль, а євреїв перетворитив  «попіл». 
У путіна – знищити Українську Державу і ет-
нічних українців, а територію України приєдна-
ти до росії. 
Іран і росія – це зміїні терористичні кубла, 

які несуть загрозу людству. Обидва терористич-
ні режими повинні бути знищені заради поря-
тунку цивілізації. 
Особливо жахливі руйнівні і трагічні на-

слідки відбуваються, коли дрони-камікадзе 
запускаються як «бджолиний рій», наносячи 
одночасно десятки-сотні «укусів» з 20-50-ти 
кілограмовими боєголовками. Після укусу 
бджола гине, а дрон-камікадзе – «вибухає», 
забираючи життя людей, дітей, руйнуючи 
цивільні об’єкти, сіючи страх і паніку…
Мета масованих терористичних атак:
1) виявити українські засоби ППО і зни-

щити їх, щоб російська авіація отримала па-
нування в небі над Україною перед новим 
наступом російських військ, які планує пу-
тін;

2) посіяти серед цивільного населення 
страх і паніку, щоб викликати соціально-
політичні акції протесту в країні, підірвати 
політичну стабільність і посіяти недовіру до 
військо-політичного керівництва України;

3) змусити політичне і військове керівни-
цтво України припинити вогонь, оголосити 
перемир’я і почати «мирні переговори» з пу-
тіним на його умовах або затягувати ці «пе-
реговори» так, щоб встигнути зробити хоча 
б мінімальну військову підготовку мобілізо-
ваних, провести перегрупування російських 
військ, перейти у новий повномасштабний 
наступ з метою захопити Київ, примусити 
Україну капітулювати і фізично знищити 
Українську націю.
Сьогодні іранські безпілотники-»шахіди» 

є реальною загрозою тотального знищення 
в Україні критичної інфраструктури життє-
забезпечення – теплових електростанцій, 
трансформаторних підстанцій розподілен-
ня електроенергії для забезпечення елек-
троенергією і теплом житлових будинків, 

дитячих садків, шкіл, лікарень, об’єктів хар-
чування, очисних споруд, об’єктів водопос-
тачання питної і технічної води, вузлових 
залізничних станцій, залізничних колій і т. д.
З точки зору міжнародного права і на-

ціонального законодавства України – це 
не лише масовані терористичні атаки. Це 
завчасно спланований і цілеспрямований 
геноцид Української нації з боку терорис-
тичного режиму росії на чолі з воєнним 
злочинцем і вбивцею путіним. Вище по-
літичне і релігійне керівництво Ірану, яке 
постачає росії зброю, є співучасником цих 
злочинів і повинне понести кримінальну 
відповідальність або бути фізично знище-
ним як диктатор Іраку Саддам Хусейн. 
Офіційний Іран тривалий час продовжу-

вав заперечувати, що він передав (продав) 
росії свої безпілотники. Про це в черговий 
раз заявив офіційний представник МЗС Іра-
ну Насер Канаані, повідомляє Reuters.
За словами Канаані, новини про те, що 

Іран доправляє росії безпілотники, поши-
рюють західні джерела, які мають «політич-
ні цілі». «Ми не передавали зброї жодній зі 
сторін, що перебувають у стані війни», – за-
явив він [18].
Іран бреше, коли стверджує, що не по-

стачає росії дрони-камікадзе для війни з 
Україною. Тегеран може продати Москві ще 
більше такої зброї. Про це заявила на бри-
фінгу речниця Білого дому Карін Жан-П’єр, 
повідомляє Цензор.НЕТ.
За її словами, є «обширні докази», що 

росія застосовує іранські безпілотники про-
ти військових та цивільних цілей. Тегеран, 
схоже, розглядає можливість продажу ро-
сійській федерації більшої кількості такої 
зброї, зазначила Жан-П’єр. «Ви всі також 
бачили сьогодні вранці (18 жовтня) повідо-
млення про те, що схоже на удар ірансько-
го безпілотника в центрі Києва. Однак Іран 
продовжує брехати про це», – сказала вона 
[19].

19 жовтня The New York Times повідо-
мило, посилаючись на джерела, що Іран від-
правив інструкторів до окупованого Криму, 
щоб допомогти росіянам подолати пробле-
ми з парком іранських безпілотників, які 
вони придбали в Тегерана.
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«Речник Ради національної безпеки США 
Джон Кірбі підтверджує, що росія викорис-
товує іранські безпілотники по всій терито-
рії України, а іранські війська знаходяться 
в Криму, допомагаючи російським солдатам 
розгортати їх», повідомила 20 жовтня жур-
налістка Кейтлін Дорнбос у Twitter [20].
Союз росії та Ірану є серйозною загро-

зою, на яку слід звертати пильну увагу. Про 
це заявив на брифінгу представник Держав-
ного департаменту США Ведант Патель. За 
його словами, США попереджали з липня, 
що Іран збирається надавати військову до-
помогу росії, а до поглиблення союзу Теге-
рана та Москви необхідно ставитись як до 
серйозної загрози.

«На це будь-яка країна має звертати най-
пильнішу увагу. Це те, за чим ми продовжу-
ємо уважно стежити з нашого боку, і ми пе-
ребуваємо в тісному контакті з нашими со-
юзниками та партнерами, зокрема в ООН, 
щоб розв’язувати проблему небезпечного 
поширення зброї Іраном до росії», – сказав 
Патель. Дипломат підкреслив, що будь-хто, 
хто веде справи з Іраном, «має бути дуже 
обережним і виявляти належну обачність» 
[21].
Вранці 10 жовтня за наказом путіна були 

нанесені масовані удари російськими раке-
тами й іранськими дронами -»шахідами» по 
центру Києва та інших містах України. Це 
було лютою помстою кривавого кремлів-
ського карлика за його «сакральний керчен-
ський міст – символ непохитності путінської 
влади». 
Міжнародні організації ПАРЄ, ООН, 

НАТО, «Рамштайн-6» і світові лідери заяви-
ли: «путін – постійна і смертельна загроза»; 
«путін – законна військова мішень»; «росія 
є терористичним режимом»; «російська ар-
мія буде повністю знищена!»; «путін і росія 
– воєнні злочинці, вони будуть притягнуті 
до відповідальності»; «Україна – суверенна 
держава в міжнародно визнаних кордонах 
1991 року».
Глава Білого дому Джо Байден офіційно 

заявив: «Сполучені Штати рішуче засуджу-
ють сьогоднішні ракетні удари рф по Укра-
їні, включно з Києвом. Ці напади вбили та 
поранили мирних жителів, а також знищи-
ли цілі невійськового призначення. Ці ата-

ки лише посилюють наші зобов’язання під-
тримувати народ України стільки, скільки 
знадобиться. Разом із нашими союзниками 
й партнерами ми продовжимо накладати на 
росію витрати, притягувати путіна й рф до 
відповідальності за їхні звірства та воєнні зло-
чини, а також надавати підтримку, необхідну 
українським силам для захисту своєї країни та 
свободи», – наголосив президент США [22].

15 листопада рашисти здійснили най-
більшу терористичну ракетну атаку по ци-
вільній інфраструктурі та населенню Укра-
їни з часу повномасштавної воєнної агресії 
рф із застосуванням іранських ударних дро-
нів.

«Росія б’є смертоносними ракетами по 
мирних українських містах, руйнує житло-
ві будинки та об’єкти енергетичної інфра-
структури. Я чекаю на принципову реакцію 
саміту «Групи двадцяти». І, будь ласка, уник-
ніть «закликів до обидвох сторін». Станьте 
на бік людей, а не воєнних злочинців», – на-
голосив міністр закордонних справ України 
Дмитро Кулеба [23]. 
У зв’язку з жорсткою реакцією світу на 

систематичні терористичні атаки путіна по 
цивільній інфраструктурі України, давно 
назріла нагальна необхідність зрештою ви-
знати росію державою-спонсором терориз-
му, яка за очевидними та беззаперечними 
фактами своєї злочинної діяльності є краї-
ною-терористом.
Принагідно звертаємо увагу, що напри-

кінці липня Сенат США ухвалив резолюцію, 
яка закликає держсекретаря Ентоні Блінке-
на визнати росію державою-спонсором теро-
ризму . Йому потрібно було прийняти лише 
формальне рішення про визнання її держа-
вою-спонсором тероризму. Блінкен до цього 
часу рішення не прийняв. Старший радник 
Конгресу Пол Массаро 9 жовтня заявив, що 
у Конгрес США внесли законопроєкти про 
визнання росії державою-спонсором теро-
ризму і законопроект про визнання дій росії 
в Україні геноцидом. Коли ці законопроєк-
ти будуть прийняті, невідомо.
Водночас воєнні злочини та геноцид 

ерефії проти українського народу трива-
ють та завдають непоправних втрат. Близь-
ко 13 мільйонів українців залишили свої 
домівки, тікаючи від війни в інші регіони 
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України або за кордон. За даними Міжна-
родної організації з міграції, понад 6,6 млн 
осіб в Україні є внутрішньо переміщеними. 
Ця цифра становить 15% від загальної кіль-
кості населення України. До Європи, за да-
ними ООН, виїхали 6,65 млн українців. Із 
них майже 4 млн – переважно жінки та діти 
– отримали тимчасовий захист у європей-
ських країнах.
Тож постає риторичне питання – скільки 

ще російські нелюди мають вбити українців, 
згвалтувати жінок, дівчат, дітей, знищити 
житлових масивів, шкіл, дитячих садків, лі-
карень, критичної інфраструктури, щоб на-
решті визнали росію державою-спонсором 
тероризму?
При цьому, нехтуючи нормами міжна-

родного права та в обхід накладених санк-
цій, керівництво рф продовжує нарощувати 
співробітництво з терористичним Іраном, 
посилюючи загрозу міжнародній безпеці.
Сьогодні Іран має всі технічні можли-

вості у стислі строки завершити створення 
атомної бомби, але рішення керівництва 
країни з цього питання ще немає. Про це 
в липні 2022 року заявив старший радник 
верховного лідера країни аятоли Алі Хаме-
неї, голова стратегічної ради Ірану з між-
народних відносин Камаль Харразі, повідо-
мляє Al-Jazeera. 

«Не секрет, що ми маємо технічні мож-
ливості для виробництва ядерної бомби, але 
немає рішення з цього приводу», – сказав 
Харразі. Він також зазначив, що протягом 
кількох днів Іран зміг збільшити рівень зба-
гачення урану з 20% до 60%, і «з легкістю 
може збільшити цей рівень до 90%» [24]. 
Харразі також заявив, що «в разі атаки на 
Іран з території сусідньої держави Тегеран 
відповість цим країнам, а також прямим 
ударом по Ізраїлю».
Голова Організації з атомної енергії Іра-

ну Мохаммед Есламі у серпні 2022 року під-
твердив заяву Камаля Харразі, що Іран має 
технічні можливості виробництва атомної 
бомби, Відомо, що Іран уже збагачує уран, 
який розщеплюється до 60% чистоти, що 
значно перевищує ліміт у 3,67%, встановле-
ний згідно з «Ядерною угодою» Тегерана від 
2015 року зі світовими державами. Для ви-
робництва ядерної бомби придатний уран, 

збагачений до 90% чистоти. Іран за крок до 
її створення!
Цей об’єктивний аналіз дає підстави для се-

рьозного занепокоєння та застереження США і 
Держави Ізраїль про те, що Іран за допомогою 
росії досяг таких успіхів у збагаченні урану, що 
впродовж 2-3-х місяців може завершити ви-
готовлення однієї ядерної боєголовки. США й 
Ізраїль повинні негайно вжити невідкладні за-
ходи, спрямовані на зупинення цього вкрай не-
безпечного процесу на території Ірану. Криза на 
Близькому Сході може виникнути дуже швидко 
– за кілька місяців – якщо переговори щодо від-
новлення ядерної угоди остаточно проваляться, 
а ядерні об’єкти Ірану продовжуватимуть функ-
ціонувати всупереч міжнародним санкціям. 
За повідомленням видання The 

Washington Post із посиланням на власні 
джерела в безпекових відомствах США і за-
хідних країнах, Іран погодився постачати 
росії, крім безпілотників, також і ракети 
класу «земля-земля» для війни проти Украї-
ни й ударів по українських містах і позиціях 
українських військ .
Як пише видання, збільшення потоку 

зброї від Тегерану може допомогти компен-
сувати «величезні, за словами представників 
адміністрації Байдена, втрати російської вій-
ськової техніки після початку повномасш-
табного вторгнення в Україну в лютому, а 
також запаси високоточних боєприпасів, що 
швидко зменшуються і були використані 
під час масованих ударів по багатьох укра-
їнських містах на початку цього тижня» [25].
Очевидною ознакою розширення ролі 

Ірану, як військового постачальника росії, 
The Washington Post називає те, що 18 верес-
ня Тегеран направив офіційних осіб до росії 
для узгодження умов додаткових постачань 
зброї, зокрема двох типів іранських ракет 
класу «земля-земля».
Американський Інститут вивчення війни 

(ISW) повідомив у своєму новому звіті, що 
росія могла укласти контракт з Іраном на за-
купівлю безпілотників Arash-2. «Українські і 
російські Telegram-канали повідомили про 
«витік» інформації з неуточнених іранських 
джерел про те, що росія придбала невідому 
кількість безпілотників Arash-2, які нібито 
є більш швидкими і більш руйнівними, ніж 
безпілотники Shahed-136, які зараз вико-
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ристовуються російськими військовими», – 
йдеться в повідомленні [26].
В Інституті вивчення війни вказують, що 

командувач Сухопутними силами Ірану бри-
гадний генерал Кіомарс Гейдарі заявив на 
початку вересня, що безпілотники Arash-2 
мають унікальні можливості далекого раді-
усу дії і можуть націлюватися на такі міста в 
Ізраїлі, як Тель-Авів і Хайфа, з баз в Ірані.
Як пише видання з посиланням на дже-

рела, іранська військова промисловість го-
тує до постачання в росію першу партію 
ракет Fateh-110 і Zolfaghar – іранських баліс-
тичних ракет малої дальності, здатних вра-
жати цілі на відстані 300 і 700 кілометрів.
Американський Інститут вивчення війни 

(ISW) у своєму звіті також повідомив, що Ро-
сія могла укласти з Іраном контракт на заку-
півлю дронів Arash-2, «більш швидких і руй-
нівних» за отримані раніше Shahed-136 [27].
Після чергової (17 жовтня) російської 

атаки іранськими дронами-камікадзе очіль-
ник МЗС України Кулеба звернувся до пре-
зидента Зеленського із пропозицією розі-
рвати дипломатичні відносини між Украї-
ною та Іраном. «З урахуванням численних 
руйнувань, завданих іранськими дронами 
цивільній інфраструктурі України, смертей 
та страждань, завданих нашому народу, а 
також у зв’язку з повідомленнями про мож-
ливе продовження поставок Іраном зброї 
росії, я вношу на розгляд президента про-
позицію щодо розриву дипломатичних від-
носин з Іраном», – зазначив він.
За словами Кулеби, дії Ірану під час по-

вномасштабного військового вторгнення 
росії в Україну є «підлістю та брехнею», і це 
«не будуть терпіти». «Усі ці дії Іран зробив, 
паралельно розповідаючи нам, що він «про-
ти війни» і «не буде підтримувати зброєю 
жодну зі сторін». Тегеран несе повну від-
повідальність за руйнацію відносин з Укра-
їною», – наголосив очільник українського 
МЗС [28].
У своєму відеозверненні президент 

України Володимир Зеленський 19 жовтня 
заявив: «Протягом місяця збито 233 «Шахе-
ди» і десятки ракет. Лише за сьогодні і лише 
на Київському напрямку знищено 10 іран-
ських дронів. Іще 11 «Шахедів» збито завдя-
ки воїнам повітряного командування «Пів-

день», – сказав він, зазначивши, що є успіхи 
й на інших напрямах фронту [29]. За слова-
ми президента, деякі дрони досягли цілей. 
Так, за добу знищено три об’єкти енерге-
тичної інфраструктури України.
Невдовзі українське МЗС оприлюднило 

офіційну заяву, у якій вказало на співучасть 
Ірану в злочинах росії проти України. Зо-
крема, зазначено, що «…російська федера-
ція продовжує здійснювати терористичні 
акти проти цивільного населення та кри-
тичної інфраструктури України, викорис-
товуючи бойові безпілотники іранського 
виробництва. Лише за останній тиждень 
рф завдала понад сотню ударів іранськими 
дронами-камікадзе по житлових будинках, 
електростанціях, очисних спорудах, мостах 
та дитячих майданчиках у низці україн-
ських міст. Загинули та отримали поранен-
ня десятки людей, зокрема діти. Постраж-
дала третина енергетичної інфраструктури 
України. Пошкодження отримали будівлі 
двох дипломатичних установ у Києві. 
Надання зброї для ведення загарб-

ницької війни в Україні та вбивства укра-
їнських громадян робить Іран співучасни-
ком злочину агресії, воєнних злочинів та 
терористичних актів росії проти України», 
– йдеться в заяві МЗС України [30]. 
МЗС України закликало Тегеран негай-

но припинити постачання будь-якої зброї 
росії. «В іншому випадку Іран та його керів-
ництво нестиме найсуворішу відповідаль-
ність, у тому числі в рамках міжнародних 
судових процесів щодо злочинів росії проти 
України». 
Міністр закордонних справ України Ку-

леба також звернувся до міністрів закордон-
них справ держав-членів Європейського 
Союзу із закликом накласти санкції на Іран 
за допомогу росії здійснювати терор проти 
українців. Жорсткі санкції проти Ірану на-
бувають особливої актуальності на тлі пові-
домлень про наміри іранської сторони пе-
редати росії балістичні ракети «земля-зем-
ля» для їхнього використання у війні проти 
України, – вказано в заяві [31] .

18 жовтня Україна звернулася до Ізраї-
ля із офіційним запитом на започаткування 
співпраці у сфері протиракетної та проти-
повітряної оборони. Лист, який 18 жовтня 
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посольство України в Ізраїлі скерувало до 
національного МЗС, опублікувало видання 
Axios [32].
У зверненні йдеться про те, що неза-

баром росія отримає від Ісламської респу-
бліки Іран ракетні комплекси Fateh-110 
та Zolfaghar. А раніше рф отримала значну 
кількість дронів-камікадзе Shahed-136 та 
розвідувально-ударних БПЛА Mojaher-6. 
Українська сторона звертає увагу на те, що 
без належної протидії Іран отримає можли-
вість перевірити дієвість своєї зброї на ре-
альному полі бою та зможе вдосконалити її. 
А це, у свою чергу, загрожуватиме безпеці 
Ізраїлю.
Україна заявляє, що зацікавлена якнай-

швидше отримати для захисту цивільно-
го населення такі системи ПРО/ППО: Iron 
Beam (новітня система ПРО, що знищує ра-
кети за допомогою лазера, радіус дії – 7 км); 
Barak-8(ЗРК об’єктового ППО з радіусом 
дії до 90 км та можливістю знищення цілей 
на висоті до 16 км); Patriot (американський 
ЗРК); Iron Dome (система ПРО для захисту 
міст від некерованих ракет та артилерій-
ських снарядів, випущених з відстані від 4 
до 70 км); David`s Sling (американсько-ізра-
їльський комплекс ПРО для перехоплення 
крилатих та балістичних ракет, випущених 
з відстані до 300 км); Arrow (комплекс ПРО з 
гіперзвуковою ракетою-перехоплювачем та 
операційною дальністю до 150 км).
Також українська сторона звернулася із 

проханням про навчання українського пер-
соналу систем ППО.
Нагадаємо, міністр оборони Ізраїля Бен-

ні Ганц на зустрічі з послами ЄС заявив, що 
його країна не постачатиме зброю Україні. 
Натомість Ізраїль готовий допомогти у по-
будові системи оповіщення населення про 
ракетні загрози [33] . 
За інформацією мого ізраїльського ко-

леги, військового експерта Ігаля Левіна, на 
сьогодні Ізраїль не готовий передати для 
України свої системи ПРО, зокрема такі, як 
Хец, мотивуючи тим, що їх використання в 
українському небі апріорі може надати для 
зацікавленого терористичного Ірана інфор-
мацію як про ефективність їх роботи, так і 
про вразливі місця, щоб навчитися їхній 
протидії. 

Тож звісно, що керівництво Ізраїлю зо-
всім не бажає, щоб їхні вороги – іранські 
бойовики – отримали інформацію про ізра-
їльську систему ПРО та використовували її 
при створенні ударних дронів та ракет, як 
терористичної зброї. 
При цьому для терористичного Ірану 

російсько-українська війна розглядається та 
використовується як полігон для випробу-
вання та підготовки своїх ракетних систем 
знищення цвільного населення у майбутній 
війні з державою Ізраїль.
Використовуючи свою ракетну зброю 

безпосередньо терористичною армією ере-
фії в Україні, зокрема ударні дрони-каміка-
дзе, переважно не проти військових об’єктів 
ЗСУ, а проти цивільних об’єктів та енер-
гетичної інфраструктури, Іран перевіряє 
їх ефективність, здатність долати систему 
ППО, вплив їх терористичних ударів на сус-
пільство та масштаб руйнувань. Після отри-
мання цієї інформації іранські інженери 
вносять корегування та зміни в нові моделі 
[34]. 
Можемо стверджувати про те, що ци-

нічна людино ненависницька терористична 
тактика, що реалізується у нашому сього-
денні неомосковською імперією в проце-
сі повномасштабної воєнної агресії проти 
України, не обходиться без участі зацікав-
лених іранських радників, як співучасників 
міжнародних воєнних злочинів.

20 жовтня Велика Британія запровадила 
санкції проти іранських фізичних та юри-
дичних осіб, відповідальних за постачання 
росії дронів-камікадзе, які використовують-
ся для бомбардувань України.
У МЗС Британії заявили, що постачаю-

чи ці безпілотники, Іран активно розпалює 
війну, наживаючись на огидних нападах 
росії на українських громадян, посилюючи 
страждання людей та руйнування критич-
но важливої інфраструктури. Як росія, так 
і Іран порушують Резолюцію Ради Безпеки 
ООН, яка контролює передачу цієї зброї з 
Ірану, наголосили у відомстві.

«Підтримка Іраном жорстокої та не-
законної війни путіна проти України ви-
кликає жаль. Сьогодні ми запроваджуємо 
санкції проти тих, хто постачав безпілотни-
ки, які росія використовує для нападів на 
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українських цивільних. Це є чітким доказом 
дестабілізуючої ролі Ірану у глобальній без-
пеці», – заявив глава МЗС Джеймс Клеверлі 
[35]. 

«Ці боягузливі удари безпілотників є ак-
том відчаю. Уможлививши ці удари, ці осо-
би та виробник завдали народу України не-
вимовних страждань. Ми забезпечимо, щоб 
вони були притягнуті до відповідальності за 
свої дії», – додав він.
Британські санкції повторили санкції, 

що раніше були запроваджені Євросоюзом.
У список санкцій увійшов начальник 

штабу Збройних сил Ірану генерал-майор 
Мохаммад Хоссейн Багері. Як пояснюється 
у рішенні ЄС, він керує військовою програ-
мою безпілотних літальних апаратів Ірану і 
відіграє основоположну роль в оборонному 
співробітництві Ірану з російською федера-
цією. Він брав участь у розробці безпілотни-
ків «Мохаджер-6» та у постачанні їх до ро-
сії для використання в загарбницькій війні 
проти України.
Інший фігурант списку – генерал Ходжа-

тола Гореїші – є керівником відділу поста-
чання, досліджень і промисловості в Мініс-
терстві оборони і логістики збройних сил 
Ірану і відповідає за переговори щодо угоди 
з російською федерацією про постачання 
безпілотних літальних апаратів іранського 
виробництва для їх використання у загарб-
ницькій війні проти України.
Третій фігурант – командувач Аерокос-

мічного корпусу гвардії ісламської рево-
люції Саєд Агаджані – керує плануванням, 
оснащенням та навчанням іранських опера-
цій з БПЛА, які включають також постачан-
ня безпілотників міжнародним союзникам 
Ірану, включаючи російську федерацію.
Крім того, санкції запроваджено щодо 

компанії-виробника безпілотників Shahed 
Aviation Industries. ЄС відзначає, що компа-
нія відповідальна за проєктування та роз-
робку серії іранських безпілотних літальних 
апаратів «Шахед». Безпілотники серії «Ша-
хед» були поставлені до рф і використову-
ються в агресивній війні проти України [36].
Зрозуміло, що будь-яке рішення РБ 

ООН проти Ірану буде заблоковане росією, 
яка скористається правом вето. Обговорен-
ня питання про постачання Іраном безпі-

лотників росії буде не чим іншим, як черго-
вими розмовами та потрясінням повітря.
Сьогодні на порядку денному повинно 

стояти одне невідкладне питання – виклю-
чення рф зі складу ООН як держави-агресо-
ра. Алгоритм послідовних процедурних дій, 
як це зробити згідно зі Статутом ООН, є в 
наявності [37].
Міністр закордонних справ Дмитро Ку-

леба закликав позбавити росію місця постій-
ного члена в Радбезі ООН через численні 
воєнні злочини, скоєні російськими війська-
ми в Україні. 

«Після вчинення злочину агресії проти 
України, численних воєнних злочинів, під-
риву глобальної продовольчої та енергетич-
ної безпеки, чи повинна росія все ще окупо-
вувати місце постійного члена Ради Безпеки 
ООН?»- зазначив Дмитро Кулеба [38] .

Упродовж останніх п’яти років ми неодно-
разово привертали увагу ООН та інші між-
народні організації до цього питання. Але 
світ закривав очі на злочини росії проти 
миру, людства і світового правопорядку, що 
тільки сприяло зростанню нахабності з боку 
тоталітарних політичних режимів як рф, 
так і Ірану до світової спільноти та призвело 
до повномасштабної воєнної агресії моско-
вії проти України, яка все більше набирає 
форм геноциду українського народу.

Висновки
Проведений автором об’єктивний ана-

ліз аргументовано доводить, що посилення 
співпраці у військовій сфері між тоталітар-
ними державами рф і Іраном не тільки ви-
кликають серйозне занепокоєння в міжна-
родної спільноти, а становлять загрозу між-
народній безпеці.
Цей обєктивний аналіз дає підстави для 

серйозного застереження США і Держави 
Ізраїль про те, що Іран за допомогою росії 
досяг таких успіхів у збагаченні урану, що 
впродовж 2-3-х місяців може завершити ви-
готовлення однієї ядерної боєголовки. США 
й Ізраїль повинні негайно вжити невідклад-
них заходів, спрямованих на зупинення 
цього вкрай небезпечного процесу на тери-
торії Ірану. Криза на Близькому Сході може 
виникнути дуже швидко – за кілька місяців 
– якщо переговори щодо відновлення ядер-
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ної угоди остаточно проваляться, а ядерні 
об’єкти Ірану продовжать функціонувати 
всупереч міжнародним санкціям. 
Союз росії та Ірану є серйозною загро-

зою, на яку слід звертати пильну увагу. 
Сьогодні іранські безпілотники-»шахеди» є 
реальною загрозою тотального знищення 
в Україні критичної інфраструктури жит-
тєзабезпечення – теплових електростанцій, 
трансформаторних підстанцій розподілен-
ня електроенергії для забезпечення елек-
троенергією і теплом житлових будинків, 
дитячих садків, шкіл, лікарень, об’єктів хар-
чування, очисних споруд, об’єктів водопос-
тачання питної і технічної води, вузлових 
залізничних станцій, залізничних колій і т. 
д.
Українське МЗС оприлюднило офіцій-

ну заяву, у якій вказало на співучасть Іра-
ну в злочинах росії проти України. Зокре-
ма зазначено, що «…російська федерація 
продовжує здійснювати терористичні акти 
проти цивільного населення та критичної 
інфраструктури України, використовуючи 
бойові безпілотники іранського виробни-
цтва. Лише за останній тиждень рф завдала 
понад сотню ударів іранськими дронами-
камікадзе по житлових будинках, електро-
станціях, очисних спорудах, мостах та дитя-
чих майданчиках в низці українських міст. 
Загинули та отримали поранення десятки 
людей, зокрема діти. Постраждала третина 
енергетичної інфраструктури України. По-
шкодження отримали будівлі двох диплома-
тичних установ у Києві. Надання зброї для 
ведення загарбницької війни в Україні та 
вбивства українських громадян робить Іран 
співучасником злочину агресії, воєнних зло-
чинів та терористичних актів росії проти 
України», – йдеться в заяві МЗС України. 
В іншому випадку Іран та його керівни-

цтво нестиме найсуворішу відповідальність, 
у тому числі в рамках міжнародних судових 
процесів щодо злочинів росії проти Укра-
їни. Міністр закордонних справ України 
Кулеба також звернувся до міністрів закор-
донних справ держав-членів Європейського 
Союзу із закликом накласти санкції на Іран 
за допомогу росії здійснювати терор проти 
українців. Жорсткі санкції проти Ірану на-
бувають особливої актуальності на тлі пові-

домлень про наміри іранської сторони пе-
редати росії балістичні ракети «земля-зем-
ля» для їхнього використання у війні проти 
України .
З точки зору міжнародного права і на-

ціонального законодавства України – це 
не лише масовані терористичні атаки. Це 
завчасно спланований і цілеспрямований 
геноцид Української нації з боку терорис-
тичного режиму росії на чолі з воєнним зло-
чинцем і вбивцею путіним. Вище політичне 
і релігійне керівництво Ірану, яке постачає 
росії зброю, є співучасником цих злочинів і 
повинне понести кримінальну відповідаль-
ність або бути фізично знищеним як дикта-
тор Іраку Саддам Хусейн. 
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The article attempts a comprehensive analysis of 
modern relations between the russian federation and 
Iran. It analyses the formation of relations, the basis 
and reasons for the modern mutual interest of these 
totalitarian states in deepening cooperation. The main 
spheres of interaction between them amid full-scale 
military aggression of the russian federation against 
Ukraine have been traced. The article considers 
specifi c measures and projects aimed at, contrary to 
international sanctions, expanding moscow’s impact 
on the illegal development of Iran’s nuclear, military 
and technological potential. Considerable attention is 
paid to the cooperation of these countries with terrorist 
political regimes on russia’s use of Iranian missile 
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totalitarian states of the russian federation and Iran is 
a signifi cant concern for the international community 
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ÑÈÑÒÅÌÍ²ÑÒÞ ÏÐÀÂÀ

Целью научной статьи является рас-
крыть вопрос о взаимосвязи системного тол-
кования норм права с системностью права. 
Научная новизна заключается в теорети-
ческом осмыслении системного толкования 
норм права как разновидности способа тол-
кования норм права, основанного на идеях о 
системном характере права и обосновании 
системных связей права как объекта толко-
вания норм права. В результате исследования 
аргументировано, что системное толкование 
норм права связано с понятием системно-
сти права. Системность создает стройную, 
непротиворечивую иерархию норм права, 
институтов, подотраслей и отраслей права, 
поэтому является обязательным условием 
функционирования права.
Ключевые слова: норма права, норматив-

но правовой акт, правоприменение, систем-
ность права, функционирование права.
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враховувати, що в основу поняття систем-
ності покладений глибокий аналіз сутнісних 
характеристик права. 
Системність є обов’язковою умовою 

функціонування права, створюючи струнку, 
несуперечливу ієрархію норм права, інсти-
тутів, підгалузей та галузей права.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Слід зазначити, що розробкою питань 
системного тлумачення норм права займа-
лися як вітчизняні, так і закордонні дослід-
ники, зокрема: Л. Бакуліна [5], О. Беляєва 
[3], Г. Бойко [10], В. Васильєв [2], Р. Ієринг 
[1], І. Косцова [4], В. Лемак [9], І. Онищук 
[10, 11, 12], В. Ротань [6], М. Савчин [7], 
І. Самсін [6], А. Черданцев [8], А. Ярема [6] 
та інші. 
Питання про взаємозв’язок системного 

тлумачення норм права з системністю пра-
ва потребує детального дослідження, адже 
співвідноситься з таким видом юридич-
ної діяльності, як правозастосування. На-
уковий інтерес до системного тлумачення 
норм, яке є засобом вирішення ієрархічних, 
змістовних і хронологічних колізій права, 
пов’язаний з потребою оптимізації право-
тлумачної діяльності. 

Формулювання завдання. Мета до-
слідження – розкрити питання про 
взаємозв’язок системного тлумачення норм 
права із системністю права.

Постановка проблеми
На цьому етапі суспільного розвитку 

системне тлумачення є однією із теоретико-
прикладних проблем, яка витікає з відсут-
ності розробленості будь-яких рекоменда-
цій щодо використання системного способу 
тлумачення на практиці та відсутністю єди-
ного нормативно-правового акта, який би 
унормовував його використання.
Системне тлумачення норм права 

пов’язане з поняттям системності права. 
Вказане свідчить про універсальність цього 
поняття для всіх правових галузей, зобра-
жає сутність і зміст права. При цьому слід 
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Наукова новизна полягає в теоретич-
ному осмисленні системного способу тлума-
чення норм права як різновиду тлумачення 
норм права, який заснований на ідеях про 
системний характер права та в обґрунтуван-
ні системних зв’язків права як об’єкта тлу-
мачення норм права. 
Методологія дослідження. Основною 

групою методів пізнання системного тлу-
мачення норм права є загальні (філософ-
ські) методи. Зокрема, у роботі застосова-
но аналіз з метою з’ясування властивостей 
елементів як підстави та причини їх зв’язку 
та синтез для формування наукових термі-
нів та виявлення закономірностей. За до-
помогою формально-логічного методу до-
сягнуто логічну послідовність викладення 
міркувань, чітке дотримання законів (то-
тожності, несуперечності, виключення тре-
тього, достатньої підстави) та правил фор-
мальної логіки. 

Виклад основних положень
Під системним способом тлумачення 

норм права розуміють сукупність прийомів, 
використання яких засноване на зіставленні 
двох або більше норм, за допомогою яких 
розкривається системний зміст норми пра-
ва, яка тлумачиться [1, с. 27].
Причинами системності можуть бути ви-

знані внутрішньосистемні зв’язки, які неми-
нуче з’являються й об’єктивно перебувають 
у праві. Саме ці внутрішньосистемні зв’язки 
забезпечують єдність внутрішньосистемних 
елементів: норм права, правових інститутів, 
підгалузей та галузей права [2, с. 17].
Норма права є встановленим або санкці-

онованим державою загальнообов’язковим 
правилом поведінки, яке забезпечується 
можливістю державного примусу. Воно за-
кріплюється в офіційних актах держави та 
регулює взаємовідносини окремих осіб, ор-
ганів та організацій [3, с. 38].
Системні зв’язки права – об’єкт тлума-

чення норм права, а системне тлумачення 
норм права – один зі способів тлумачення 
норм права. За його допомогою отримують 
інформацію про зміст та смисл норм права, 
враховуючи її конструкцію, взаємозв’язок 
між її елементами та з іншими нормами пра-
ва [4, с. 51].

На наш погляд, ключовою, відмінною 
ознакою цілісної системи є наявність інте-
гративної, системної якості, породженої 
взаємозв’язком її елементів. Зазначене ста-
новище повною мірою належить і галузі 
права як системному утворенню. Тут важ-
ливо наголосити, що правові засоби, які 
об’єднуються в ході регулювання складної 
соціальної діяльності, не створюють нового 
галузевого режиму, лише привносячи свою 
первісну галузеву специфіку в іншу сферу. 
Це може бути витлумачено в тому сенсі, що 
норми, що становлять правову основу таких 
видів діяльності, діючи спільно, проте не є 
якісно своєрідною цілісністю (тобто само-
стійною галуззю права), а формують лише 
конгломерат елементів. На індивідуальному 
рівні міжгалузеві зв’язки односторонньо-
владних засобів договірного регулювання 
виявляються у полігалузевому значенні пра-
возастосовних актів, що впливають на рух 
договірних правовідносин [5, с. 231].
Алгоритм правотлумачної діяльності 

складається із низки послідовних стадій: 
1) текстуальне опрацювання положень за-
конодавства, що підлягають застосуванню 
до спірних правовідносин; 2) логічне тлума-
чення (врахування контексту); 3) виявлен-
ня правових норм, які текстуально не за-
кріплені в актах законодавства, а закріпле-
ні лише логічно і стосовно яких необхідно 
розв’язувати питання про їх застосування 
до правовідносин, що є предметом судового 
розгляду; 4) системне тлумачення з метою 
уточнення змісту нормативних положень та 
вирішення колізій між правовими норма-
ми; 5) історичне і телеологічне тлумачення; 
6) виявлення підстав для застосування ана-
логії закону; 7) перевірка зроблених висно-
вків на предмет їх відповідності принципу 
верховенства права і виявлення можливості 
застосування цього принципу; 8) викладен-
ня результатів тлумачення в мотивувальній 
частині судового рішення в обґрунтування 
цього рішення (його резолютивної частини) 
[6].
Системний спосіб тлумачення разом із 

філологічним застосовуються переважно в 
контексті динамічного тлумачення. Систем-
ний спосіб тлумачення має значення для 
виявлення наявних проблем, зокрема про-
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галин у позитивному законодавстві. При 
його застосуванні акцентується увага також 
на телеологічний та функціональний спо-
соби тлумачення. У такому разі інтенсивно 
застосовується науковий апарат і доробок 
конституційної доктрини, принципи кон-
ституційного права, які не завжди є по-
зитивно закріплені (наприклад, принцип 
пропорційності, довірливості, правової ви-
значеності, недопущення владної сваволі, 
субсидіарності тощо). Досить часто при ди-
намічному тлумаченні використовується іс-
торичний спосіб тлумачення для того, щоб 
з’ясувати особливості еволюції певного кон-
ституційного інституту, принципу, норми в 
контексті розвитку соціальних, політичних 
чи владних інститутів [7, с. 86-87].
Система права та система законодавства 

перебувають у гносеологічному та функці-
ональному зв’язку. Система права та систе-
ма законодавства співвідносяться як зміст 
і форма. На доктринальному рівні систему 
права й систему законодавства заведено 
розглядати в єдності, зокрема норм однієї 
статті, норм одного нормативно-правового 
акта, норм, які містяться в різних частинах 
нормативно-правового акта, норм, що міс-
тяться в різних нормативно-правових актах 
[8, с. 166].
Суддя Конституційного Суду України-

В. Лемак, викладаючи окрему думку стосов-
но Рішення Конституційного Суду України 
у справі за конституційним поданням 59 
народних депутатів України щодо відпо-
відності Конституції України (конституцій-
ності) статті 368-2 Кримінального кодексу 
України, вказав на те, що Суд продовжив 
традицію розглядати окремі сегменти Кон-
ституції України та законів України ізольо-
вано, без урахування цілісності відповідно 
до конституційної та законодавчої матерії. 
Суддя наголосив на доцільності системного 
тлумачення норм права: «Якби Суд усе-та-
ки спробував витлумачити положення стат-
ті 368-2 КК, він повинен би сприйняти її як 
частину узгодженої структури, до якої вхо-
дять Конституція України, офіційна консти-
туційна доктрина (попередні позиції Суду) 
та КПК. «Читати» норму особливої частини 
КК неможливо ізольовано від конституцій-
них принципів і норм КПК. Не спробував-

ши дати тлумачення, Суд загалом не міг 
дійти до висновку про відсутність конститу-
ційного контенту (зокрема, принципу пре-
зумпції невинуватості, принципу «мовчан-
ня») у змісті норми КК, а відтак – визнати її 
неконституційною» [9].
Під час застосування системного способу 

тлумачення норм права доцільно з’ясувати, 
як співвідноситься власне норма права зі 
статтею нормативно-правового акта, яка не 
є мікрорівнем системи законодавства.
І. Онищук та Г. Бойко рекомендують 

врахувати таку обставину, що норма права 
й стаття нормативно-правового акта не то-
тожні, вони можуть збігатися. Норма права 
– зміст статті нормативно-правового акта, 
а стаття нормативно-правового акта є фор-
мою норми права. Втім, вони по-різному 
співвідносяться. Норма права – це правило 
поведінки, яке складається з гіпотези, дис-
позиції та санкції, а стаття законодавчого 
акта – форма вираження державної волі, за-
сіб втілення норми права. Викладаючи пра-
вило поведінки, законодавець може: усі три 
елементи логічної структури норми права 
включити в одну статтю нормативно-право-
вого акта; в одну статтю нормативно-пра-
вового акта включити кілька норм права; 
елементи норми права викласти в кількох 
статтях одного і того ж нормативно-право-
вого акта; елементи норми права викласти 
в кількох статтях різних нормативно-право-
вих актів [10, с. 40].
Дійсний зміст положення абзацу 4 пре-

амбули Конституції України не погоджу-
ється з буквальним текстуальним виражен-
ням. Щоб усунути правову невизначеність 
та розкрити сутність сформованого законо-
давцем положення, до прикладу, про гідні 
умови життя людини у взаємовідношенні 
«людина-суспільство-держава» доцільно ви-
користовувати онтологічний, аксіологічний 
та людиноцентричний підходи на основі 
фундаментального принципу верховенства 
людської особи. Права людини, зокрема 
право на гідні умови життя, є об’єктом кон-
ституційного захисту та органічною складо-
вою конституційного розвитку [11].
Здійснення прав і свобод можливе 

тільки за наявності виконання обов’язків 
суб’єктом цього права чи свободи, а також 
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іншими суб’єктами. До того ж ця теза цілко-
вито підтверджується нормами статті 29 За-
гальної декларації прав людини. Зауважмо, 
що перша її частина вказує: «Кожна людина 
має обов’язки перед суспільством, у якому 
можливий повний та вільний розвиток її 
особистості». Тоді як у частині 2 зазначеної 
статті йдеться про те, що реалізація свобо-
ди та прав повинна узгоджуватись з права-
ми й свободами інших членів суспільства. 
Це, у свою чергу, встановлює зв’язок між 
реалізацією кожною конкретною людиною 
власних прав та дотриманням нею певних 
обов’язків [11].
Зазначимо, що системне тлумачення є 

засобом вирішення ієрархічних, змістовних 
і хронологічних колізій. Часто при цьому 
виникає необхідність з’ясувати, чи не мо-
жуть бути застосовані до правовідносин, що 
розглядаються судом, положення Консти-
туції, у тому числі конституційні принципи, 
положення міжнародних договорів. Сис-
темне тлумачення передбачає вирішення 
колізій не тільки між текстуально закріпле-
ними правовими нормами, а й між правови-
ми нормами, що лише логічно закріплені в 
актах законодавства [6].
До прикладу, розглянемо статтю 306 

Кримінального кодексу України (далі – КК), 
назва якої складається з 23 слів: «Викорис-
тання коштів, здобутих від незаконного 
обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їх аналогів, прекурсорів, отруй-
них чи сильнодіючих речовин або отруй-
них чи сильнодіючих лікарських засобів». 
Слово завідомо є зайвим у назві ст. 372 ККУ 
«Притягнення завідомо невинного до кри-
мінальної відповідальності». Застосування 
лінгвістично і стилістично неправильних 
термінів знаходимо, зокрема, у ст. 39 КК: 
«не є злочином заподіяння шкоди право-
охоронюваним інтересам у стані крайньої 
необхідності, тобто … загрожує особі чи 
охоронюваним законом правам…. Такі сло-
ва вжито ще й у ст. ст. 40, 41, 42, 43 [12, с. 
354-355].
Після поділу всіх злочинів (відповід-

них суспільних відносин) на корисливі та 
такі, що не мають цієї ознаки, законодавець 
здійснює класифікацію всіх злочинів (відпо-
відних суспільних відносин) за змістовним 

(предметним) критерієм. Цій класифіка-
ції відповідає структура Особливої части-
ни Кримінального кодексу України. Поділ 
предмета правового регулювання за двома 
критеріями призводить до появи норм пра-
ва, сфери дії яких частково збігаються. До 
таких норм права, зокрема належать норма, 
яка текстуально закріплена у статті 59 КК, з 
одного боку, і правові норми, що встановле-
ні ч. 2 ст. 305 КК. Правова норма, яка тек-
стуально закріплена в ст. 59 КК і про яку 
йдеться, має ширшу сферу дії, ніж правові 
норми, які встановлені ч. 2 ст. 305 і ч. 2 ст. 
307 КК, бо поширюється на всі корисливі 
злочини (відповідні суспільні відносини). З 
іншого боку, сфера дії правових норм, що 
текстуально закріплені в ч. 2 ст. 305 і ч. 2 
ст. 307 КК і про яку тут йдеться, є ширшою, 
бо дія цих правових норм поширюється не 
тільки на корисливі злочини, а й на злочи-
ни, що не мають цієї ознаки [6].

Висновок
Таким чином, особливістю системного 

способу тлумачення норм права є те, що 
інтерпретується не тільки вихідна норма, 
а й інші пов’язані з нею норми. Системне 
тлумачення виходить із презумпції логіч-
ної єдності закону. Наявні у нормативно-
правових актах суперечності та прогалини 
сприймаються як відступ від загального 
правила. 
Системне тлумачення спирається на піз-

нанні структурного, ієрархічного та функці-
онального зв’язків. Кожен зв’язок виконує 
певну роль, а прийоми системного тлума-
чення використовуються для розкриття цих 
зв’язків та, зрештою, для з’ясування норми 
права.
Сучасна юридична практика показує, 

що системне тлумачення норм права не-
рідко є ключовим для правильної їх реалі-
зації. Аналіз основних прийомів системно-
го тлумачення, специфіки їх використання 
з урахуванням взаємозв’язків та взаємоза-
лежностей, розгляд їх особливостей спри-
ятиме розробці низки рекомендацій, ви-
користання яких на практиці сприятиме 
більш грамотній інтерпретації правових 
приписів.
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Seredyuk V. Yu.
THE RELATIONSHIP OF THE 

SYSTEMIC INTERPRETATION OF LEGAL 
NORMS WITH THE SYSTEMICITY OF 

LAW
Purpose. The purpose of the study is to 

reveal the relationship between the systematic 
interpretation of legal norms and the systemic 
nature of law.

Methodology. An important group 
of methods of cognition of the systematic 
interpretation of legal norms is general 
(philosophical) methods, which are relevant 
categories and models, which are characterized 
by general applicability not only in all fi elds 
of scientifi c knowledge but also at all stages of 
research. In particular, the paper uses analysis 
to determine the properties of elements as the 
basis and reasons for their connection and 
synthesis for the formation of scientifi c terms 
and identify patterns. The formal-logical 
method (dogmatic) is also used, which consists 
in the logical sequence of thought, in its strict 
observance of laws (identity, inconsistency, 
exclusion of the third and suffi cient ground) 
and the rules of formal logic.
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Originality. The scientifi c novelty consists 
in the theoretical understanding of the 
systemic interpretation of legal norms as a type 
of method of interpreting legal norms, which is 
based on ideas about the systemic nature of law 
and the justifi cation of systemic relations of law 
as the object of interpreting legal norms.

Results. A feature of the systemic method 
of interpreting legal norms is that not only the 
original norm is interpreted, but also other 
norms related to it. Systematic interpretation 
proceeds from the presumption of the 
logical unity of the law. Contradictions and 
gaps present in normative legal acts are 
perceived as a departure from the general 
rule. Systemic interpretation is based on 
knowledge of structural, hierarchical and 
functional relationships. Each connection 
has a specifi c role, and the techniques of 
systemic interpretation are used to reveal these 
connections and, ultimately, to clarify the rule 
of law.

Practical importance. Modern 
legal practice shows that the systematic 
interpretation of legal norms is often 
the key to their correct implementation. 
The analysis of the main methods of 
systematic interpretation will contribute 
to the development of a number of 
recommendations, the use of which in 
practice will contribute to a more competent 
interpretation of legal provisions.

Keywords: legal norm, normative legal act, 
law enforcement, system of law, functioning of 
law.

АНОТАЦІЯ 
Метою наукової статті є розкрити пи-

тання про взаємозв’язок системного тлума-
чення норм права з системністю права. На-
укова новизна полягає в теоретичному осмис-
ленні системного тлумачення норм права, 
яке є різновидом тлумачення норм права, 
засноване на ідеях про системний характер 
права та обґрунтуванні системних зв’язків 
права як об’єкта тлумачення норм права. У 
результаті дослідження аргументовано, що 
системне тлумачення норм права пов’язане з 
поняттям системності права. Системність 
створює струнку, несуперечливу ієрархію норм 
права, інститутів, підгалузей та галузей пра-
ва, тому є обов’язковою умовою функціонуван-
ня права.
Ключові слова: норма права, норматив-

но-правовий акт, правозастосування, систем-
ність права, функціонування права.
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LEGAL EXPERIENCE OF THE REALIZATION OF THE 
RIGHT TO EDUCATION IN FOREIGN COUNTRIES

The article states that the right to education, 
including the right to free general secondary edu-
cation, is refl ected in the constitutions of most coun-
tries of the world. However, in some countries, al-
though the right to education is not refl ected in the 
Constitution, the right to education, as well as the 
obligation to receive general secondary education, 
is refl ected in other legislative acts of those coun-
tries.

Keywords: Constitution, Azerbaijan, educa-
tion, globalization, humanitarian relations.
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of several possible methods, and what matters 
is not which one is the best, but what place 
each of them occupies in the research process.-
Scientists, writers, actors and other artists use 
the experience of foreign countries. Science 
has no boundaries. For example, every physi-
cians considers as a priority to get benefi t from 
the positive experience of a foreign country.-  
In this case, why should legal science limit itself 
within the framework of a state?” [5, p. 102].

The other French scientist in comparative 
law Rene David states: “The modern world 
is characterized by interrelations of peoples, 
solidarity that unites humanity. The world has 
become a single whole. We cannot isolate our-
selves from people who live in other states,-
other parts of the globe. Necessary internation-
al interaction, or at any rate mere existence, 
requires that we open our windows and look-
at foreign law” [5, p. 10].

German scientists in comparative law Kon-
rad Zweigert and Hein Kötz state: “Compara-
tive law originated in Paris in 1900 during the 
International Congress of Comparative Law. 
The congress was a serious stimulus for the de-
velopment of the science of comparative law, or 
at least the method of comparative law, and the 
discussion that unfolded at it, gave impetus to 
productive research in this new fi eld of law”.

We consider it necessary to note that com-
parison takes one of the important places 
among cognitive tools. Its role in the factor of 
cognition is refl ected in such expressions: “cog-
nition is impossible without comparison”, “ev-
erything is known by comparison”, “compari-

The modern world is characterized by the 
mutual relations of peoples and the solidarity 
that unites humanity. The world is unifi ed in 
unity. The globalization of the economy, the 
increase of humanitarian relations and re-
gional integration necessitate the convergence 
of the legal systems of different countries. In 
such conditions, the comparative study of the 
legal experience of the realization of the right 
to education in foreign countries is of special-           
relevance. In other words, we cannot build 
walls between ourselves and people who live in 
other countries, in other parts of the Earth. The 
concept of necessary international cooperation, 
or at least simple existence, requires us to look 
at the legislation of foreign countries, including 
those that include the right to education. 

The famous French scientist in comparative 
law Marc Ancel (1902-1990) writes: “Compara-
tive law is characterized as a set of systematized 
knowledge, which is a fundamental characte-
ristic of any science. Comparison does not re-
quire any single universal method, but the use 
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son is the mother of cognition”, etc. Compari-
son is an integral part of human intelligence. 

It does not matter how many legal systems 
the comparative legal studies cover. For the 
purpose of comparison, the legal system of the 
Republic of Azerbaijan and the legal system of 
any foreign country can be chosen or the com-
parison can cover all existing legal systems on 
the world, starting with the legal systems of at 
least two states.

Comparative jurisprudence uses not only 
the comparative method, but the entire meth-
odological arsenal of jurisprudence. The com-
parative-legal method is based on analyzing the 
legal systems of foreign countries.

According to N.H.Jafarli, “in the modern 
era, the general theoretical conclusions drawn 
without reference to the information provided 
by comparative law cannot have a generalized, 
universal character” [4, p. 30].

A.I.Guliyev states, “comparative jurispru-
dence tries to explain the meaning and role of 
law, and using the experience of different peo-
ples of the world for this’” [2, p. 35].

Y.A.Tikhomirov states: “The difference in 
national legislative norms, which makes it dif-
fi cult for the states to approach each other from 
a legal point of view, gives rise to the desire to 
approach them by resorting to a special method. 
It is intended to replace inconsistent norms of 
national legislation with unifi ed legal norms 
that uniformly regulate public relations and 
create a basis for their commonness. 

Legal regulation of both interstate relations 
and internal relations of states in the same way 
helps to increase their effi ciency and prevent 
legal confl icts» [6, p. 59].

We would like to note that after the col-
lapse of the USSR, all the allied republics that 
became independent states adopted a new 
constitution. The constitutions of the coun-
tries that are members of the Commonwealth 
of Independent States are quite similar to each 
other. Equally, all this applies to the norms re-
lated to the right to education. According to 
Kh.I.Hajiyev’s view point, “When conducting 
comparative legal studies, the lawyers of the 
Republic of Azerbaijan should focus on the leg-
islation of the countries that were previously 
part of the same state and whose legislation is 
closer to ours” [3, p. 4]. 

The validity of normative legal acts covers 
a certain period of time and territory. Both 
normative legal acts previously in force in the 
territory of one country, and normative legal 
acts currently in force in different countries can 
be the subject of comparison. That is, both dia-
chronic (historical) and synchronic approaches 
can be made. But in modern times, it is more 
common to compare normative legal acts (syn-
chronic approach).

In our opinion, studying the legal experi-
ence of the realization of the right to education 
in foreign countries has the following positive 
aspects:

1) Studying the legislative acts of foreign 
countries related to the realization of the right 
to education helps to deepen knowledge about 
the said issue in; 

2) creates a basis for improving the legis-
lation of the Republic of Azerbaijan regarding 
the realization of the right to education. 

Indeed a comparative legal research on the 
right to education makes it possible to clarify 
the place of this right in the legal systems of 
states, forms an idea of global processes and 
trends in the fi eld of legal regulation of educa-
tion and their possible impact on development. 

As in the Basic Law of the Republic of Azer-
baijan, right to education is refl ected also in: 
Article 42 of the Constitution of the Repub-
lic of Turkey dated October 18, 1982, Article 
55 of the Constitution of Turkmenistan dated 
May 18, 1992, Article 41 of the Constitution of 
the Republic of Uzbekistan dated December 
8, 1992, Article 43 of the Constitution of the 
Russian Federation dated December 12, 1993, 
Article 49 of the Constitution of the Republic of 
Belarus dated March 15, 1994, Article 35 of the 
Constitution of the Republic of Moldova dated 
July 29, 1994, Article 41 of the Constitution of 
the Republic of Tajikistan dated November 6, 
1994, Article 30 of the Constitution of the Re-
public of Kazakhstan dated August 30, 1995, 
Article 53 of the Constitution of Ukraine dated 
June 28, 1996, Article 46 of the Constitution of 
the Kyrgyz Republic dated April 11, 2021, Arti-
cle 19 of the Constitution of the Arab Republic 
of Egypt dated January 15, 2014, Article 20 of 
the Jordanian Constitution of January 1, 1952, 
Article 29 of the Constitution of the Syrian 
Arab Republic dated February 26, 2012, Article 
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34 of the Constitution of the Republic of Iraq 
dated October 15, 2005, Article 40 of the Con-
stitution of Kuwait dated November 11, 1962, 
Article 49 of the Constitution of Qatar dated 
April 29, 2003, Article 17 of the Constitution of 
the United Arab Emirates dated July 18, 1971, 
Article 13 of the Constitution of Oman dated-
6 November 1996, Article 30 of the 1992 Con-
stitution of the Kingdom of Saudi Arabia, Arti-
cle 30 of the Constitution of the Islamic Repub-
lic of Iran dated November 15, 1979, Article 39 
of the Constitution of the Republic of Tunisia 
dated January 26, 2014, Article 53 of the Con-
stitution of the People’s Democratic Republic of 
Algeria dated November 28, 1996, Article 53 of 
the Constitution of the Yemen Arab Republic 
of 1991, Article 32 of the Constitution of the 
Kingdom of Morocco dated July 29, 2011, Ar-
ticle 7 of the Constitution of the Kingdom of 
Bahrain dated February 14, 2002, Article 13 of 
the Malaysian Constitution of 27 August 1957, 
Article 49 of the Constitution of the Kingdom 
of Thailand dated August 24, 2007, Article 5 
of the Constitution of the Argentine Republic 
of May 1, 1853, Article 17 of the Constitution 
of the People’s Republic of Bangladesh dated 
December 16, 1972, Article 24 of the Constitu-
tion of the Kingdom of Belgium of February 
7, 1831, Article 23 of the Constitution of the 
Kingdom of the Netherlands dated February 
17, 1983, Article 21 of the Constitution of the 
Kingdom of Sweden dated February 27, 1974, 
Article 16 of the Constitution of the Republic of 
Finland dated June 11, 1999, Article 112 of the 
Constitution of the Republic of Latvia dated 
February 15, 1922, Article 41 of the Constitu-
tion of the Republic of Lithuania dated Octo-
ber 25, 1992, Article 37 of the Constitution of 
the Republic of Estonia dated June 28, 1992 
and Article 205 of the Brazilian Constitution 
dated October 5, 1988.

Article 205 of the Brazilian Constitution 
states that education is the right of everyone 
and the duty of the state and the family. It is 
carried out and promoted in cooperation with 
society with the aim of the full development of 
the individual, preparing him for citizenship 
and qualifi cation for work.

 Article 10 of the Constitution of the Re-
public of Lebanon dated May 23, 1926, Article 
57 of the Constitution of the Islamic Republic 

of Mauritania dated July 12, 1991 states that 
matters related to education are regulated by 
law, and Article 12 of the Constitution of the 
Republic of Sudan dated July 1, 1998 states 
that the state mobilizes its resources for the de-
velopment of the education system and science.

The right to education was not refl ected 
in the Australian Constitution, which came 
into effect on January 1, 1901. Issues related 
to education in Australia are regulated by the 
“Education Act” adopted by the Government 
in 2013 and effective from January 1, 2014. 
According to that legal document, children be-
tween the ages of 5 (fi ve) and 16 (sixteen) or 
17 (seventeen) (depending on the state or terri-
tory) are required to receive general secondary 
education [1]. 

Though the right to education is not re-
fl ected in the Constitution of the following 
countries as the United States of America, Aus-
tralia, Austria, Germany, France, the Republic 
of Djibouti, Norway and Switzerland, the right 
to education and the obligation to receive gen-
eral secondary education are refl ected in other 
legislative acts of those countries. 

The following laws regarding education 
have also been adopted in the states that are 
members of the Commonwealth of Indepen-
dent States:

1)  The Law of the Kyrgyz Republic dated 
April 30, 2003 “On Education” consisting of 54 
articles;

2)  Law of the Republic of Kazakhstan 
“On Education” dated July 27, 2007, which 
consists of 68 articles;

3)  The Education Code of the Republic of 
Belarus dated January 13, 2011, which consists 
of 297 articles;

4)  Law of the Russian Federation dated 
December 29, 2012 “On education in the Rus-
sian Federation” consisting of 111 articles;

5)  The Law of Turkmenistan “On Educa-
tion” dated May 4, 2013, which consists of 43 
articles;

6)  The Law of the Republic of Tajikistan 
“On Education” dated July 22, 2013, which 
consists of 69 articles;

7)  The Education Code of the Republic 
of Moldova dated June 17, 2014, which consists 
of 157 articles;
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8)  The Law of Ukraine “On Education” 
dated September 5, 2017, which consists of 84 
articles;

9)  The Law of the Republic of Uzbekistan 
“On Education” dated September 23, 2020, 
which consists of 75 articles. 

Article 2 of the Law “On Education in the 
Russian Federation” defi nes education as the 
following: “Education is a single purposeful 
process of education and training, which is a 
socially signifi cant good and is carried out in 
the interests of a person, family, society and the 
state, as well as a set of acquired knowledge, 
skills, values, experience and competence of 
a certain volume and complexity for the pur-
poses of intellectual, spiritual, moral, creative, 
physical and (or) professional development of 
a person, meeting his educational needs and 
interests”.

Article 2 of the Law of Ukraine “On Edu-
cation” states: “The legislation of Ukraine 
On Education is based on the Constitution of 
Ukraine and consists of this Law, special Laws, 
other pieces of legislation in the area of educa-
tion and science and international agreements 
of Ukraine made in accordance with the pro-
cedure established by law. Subordinate legisla-
tion cannot narrow the content and scope of 
the constitutional right to education, as well 
as autonomy of educational agents and acade-
mic freedoms of participants of the educational 
process as established by law.

Letters, policies, regulations, other docu-
ments by executive authorities, except for or-
ders registered by the Ministry of Justice of 
Ukraine and documents that regulate inner ac-
tivity of the authority, are not regulatory legal 
acts and cannot establish legal standards. The 
educational agent has a right to independently 
make decisions on any issues within its autono-
my established by this Law, special Laws and/or 
constituent documents, in particular regarding 
issues that are not regulated by the legislation”.

The content of the concept of “right to edu-
cation” is disclosed in Article 3 of the Law of 
Ukraine “On Education” in the following or-
der: “Every person has a right to high-quality 
and affordable education. The right to educa-
tion includes a right to obtaining education 
throughout life, a right to affordability of edu-
cation, a right to tuition-free education in cases 

and according to the procedure specifi ed by 
the Constitution and Laws of Ukraine. 

Equal opportunities for access to education 
are created in Ukraine. No one can be restricted 
in their right to obtain education. The right to 
education is guaranteed regardless of the age, 
sex, race, health status, disability, nationality, 
ethnic origin, political, religious or other views, 
colour, place of residence, language, origin, so-
cial and material position, criminal record, as 
well as other circumstances and characteristics. 

Individual’s right to education can be exer-
cised by means of its obtaining at different levels 
of education, in different forms and of different 
types, including by obtaining pre-school, com-
plete general secondary, out-of-school, voca-
tional, professional pre-higher, higher educa-
tion and adult education. 

Every person has a right to access to public 
educational, scientifi c and information resour-
ces, including Internet resources, e-textbook 
and other multimedia educational resources, 
according to the procedure established by the 
legislation. 

The State performs social protection of edu-
cation seekers in cases established by legislation, 
and ensures equal access to education for per-
sons from socially vulnerable groups. 

The State creates conditions for obtaining 
education by persons with special educational 
needs basing on their individual needs, ca-
pacities, abilities and interests, and provides 
for detecting and correcting facts that prevent 
exercising rights and meeting the needs of the 
above persons in the area of education.

Foreigners and stateless persons obtain 
education in Ukraine in accordance to the 
legislation and/or international agreements of 
Ukraine. 

A person who is recognized as a refugee or 
as requiring additional protection according to 
the Law of Ukraine “On refugees and persons 
requiring additional or temporary protection” 
has a right to education on a par with citizens 
of Ukraine.

The right to education cannot be restricted 
by law. The Law may contain special condi-
tions for access to a certain level of education, 
speciality (profession)”.  In Ukraine the 
State ensures: free-of-charge basis of the pre-
school, complete general secondary, vocational 
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education and training , pre-tertiary vocational 
and higher education according to educational 
standards; development of the preschool, com-
plete general secondary, vocational education 
and training, professional pre-higher, higher 
and postgraduate education in accordance to 
the legislation. 

The right to tuition-free education is ensured: 
for seekers of the preschool and complete gen-
eral secondary education – by means of deve-
lopment of the network of institutions of edu-
cation of all forms of ownership and their fi -
nancial provision according to the procedure 
established by the legislation and to the extent 
suffi cient to ensure the right to education for all 
citizens of Ukraine, foreign citizens and state-
less citizens who permanently or temporarily 
live in Ukraine; for seekers of out-of-school, 
vocational education and training , pre-tertia-
ry vocational and postgraduate education – at 
institutions of education or from other educa-
tional agents on expense of funding from the 
state and/or local budgets according to the or-
der established by the legislation; for seekers of 
higher education – at institutions of education 
on expense of funding from the state and/or lo-
cal budgets according to the order established 
by the legislation. 

The State guarantees obtaining the com-
plete general secondary education according to 
education standards to all citizens of Ukraine 
and other persons legally residing in Ukraine. 
The State guarantees free-of-charge provi-
sion with textbooks (including e-textbooks), 
handbooks for all seekers of complete general-
secondary education and educational workers 
according to the procedure established by the 
Cabinet of Ministers of Ukraine.
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«Конституционного права» Бакинского 
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ПРАВОВОЙ ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРАВА НА ОБРАЗОВАНИЕ В 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

В статье указывается, что право на об-
разование, в том числе право на бесплатное 
общее среднее образование отражено в кон-
ституциях большинства стран мира. Однако 
в некоторых странах, хотя право на образо-
вание не отражено в Конституции, право на 
образование, как и обязанность получения 
общего среднего образования, отражено в 
других законодательных актах этих стран.
Ключевые слова: Конституция, Азер-

байджан, образование, глобализация, гума-
нитарные отношения.
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ÑÎÌÀÒÈ×Í² ÏÐÀÂÀ ËÞÄÈÍÈ: 
ÏÎÍßÒÒß, ÕÀÐÀÊÒÅÐÍ² ÎÇÍÀÊÈ 

ÒÀ ÏÈÒÀÍÍß ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ¯ 
ÐÅÃËÀÌÅÍÒÀÖ²¯

Наукова стаття присвячена розгляду 
прав людини, які можна виділити в окрему 
групу через характерні особливості, якими 
вони володіють. Йдеться про права, які зде-
більшого відносяться до прав «четвертого по-
коління», що пов’язані зі стрімким розвитком 
науки, перш за все, медицини, генетики, біо-
логії, а також з еволюцією уявлень про мож-
ливості людини щодо розпорядження власним 
тілом, – соматичні права. У статті дається 
визначення соматичних прав людини, виді-
ляються їх характерні риси, досліджується 
стан нормативного регулювання вказаної 
групи прав в Україні. На основі аналізу рішень 
Європейського суду з прав людини зроблено ви-
сновок стосовно ключової позиції Суду щодо 
законодавчої регламентації державами-учас-
ницями Конвенції прав людини у такій «чут-
ливій» сфері.
Ключові слова: права людини, соматичні 

права людини, репродуктивні права людини
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сьогодні від ідеї прав для досить обмеженої 
категорії осіб вони набули змісту доктри-
ни, що передбачає безумовну наявність 
прав у кожної людини без винятку. Вели-
ким питанням є обсяг сенсів, закладених 
у правах людини, тобто чи з’являються з 
розвитком людства принципово нові права 
або їх положення імпліцитно закладені в 
наборі фундаментальних прав? Приміром, 
чи є заборона клонування продовженням 
права на недоторканність особи? У будь-
якому разі права людини продовжують 
розвиватися та переглядатися так само, як 
розвивається людство [1, с. 31]. 
Європейський Суд з прав людини, реа-

гуючи на виникнення нових суспільних від-
носин і появу новітніх прав, демонструє су-
часні погляди і широкий підхід до новітніх 
прав особи, зазначаючи при цьому, що «не-
здатність Європейського Суду зберегти ди-
намічний і еволюційний підхід містила б у 
собі небезпеку стати перешкодою на шляху 
реформування і вдосконалення» («Stafford 
v. the UK» від 28.05.2002 р.). Так, напри-
клад, у рішенні у справі «Christine Goodwin 
v. The UK» від 11.07.2002 р. з приводу де-
яких з таких новітніх прав людини (а саме 
права на гендерну ідентичність) ЄСПЛ ви-
словився, що Суду не здається очевидним, 
що хромосомний елемент, серед інших, має 
бути обов’язково наділений визначальним 
значенням з точки зору прийняття право-
вого рішення при ідентифікації особистості 
стосовно транссексуалів…було б помилкою 
стверджувати, що стать окремої особи за-

Еволюція поглядів на права людини, 
пов’язана з розвитком науки, зокрема, ме-
дицини, генетики, біології, техніки, викли-
кала необхідність виділення особливої гру-
пи прав, які не охоплюються трискладовою 
системою «поколінь» прав людини. 
Права людини є «живим правом», вони 

розвиваються за такою ж логікою, як і 
людська цивілізація, й опиняються перед 
такими самими викликами. Тому не дивно, 
що з’являються нові права і що відбувається 
зміна тих прав людини, які належать 
до універсального каталогу [1, с. 99]. На 
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лежить від будь-якого єдиного чинника, 
якими є хромосоми або статеві органи, або 
певне обмежене число факторів, таких, як 
статеві залози, хромосоми або статеві ор-
гани (на момент народження або на будь-
якому етапі). 
Сьогодні можна з упевненістю ствер-

джувати про формування четвертого поко-
ління прав людини, що знаходить свій вияв 
у поступовій нормативній регламентації (і 
навіть конституціоналізації) цілої групи но-
вітніх прав, про необхідність захисту яких 
декілька десятиліть тому людство навіть не 
замислювалось. Особливої уваги у зв’язку з 
цим потребує система таких новітніх прав, 
які пов’язані з можливістю людини розпо-
ряджатись власним тілом, змінювати, коре-
гувати його, визначати свою приналежність 
до тієї чи іншої статі, можливістю впливу на 
здійсненні репродуктивної функції людини 
тощо. 
Проблематика прав четвертого поко-

ління та, зокрема, соматичних прав є пред-
метом наукового пошуку таких вчених, як 
Завальнюк В.В., Крусс В.І., Лаврик М.А., 
Старовойтова О.Е., Турянський Ю.І. Од-
нак, не зважаючи на існування достатньо 
ґрунтовних досліджень у вказаній сфері, 
можна стверджувати, що окремі теоретич-
ні аспекти, а також питання правової ре-
гламентації та реалізації соматичних прав 
людини потребують подальших наукових 
пошуків. 
Тому метою наукової статті є визначен-

ня поняття соматичних прав людини, виді-
лення їх сутнісних ознак, здійснення їх кла-
сифікації, розгляд питання щодо каталогу 
соматичних прав. 
Серед основних прав особистості, що 

представляє людство на межі третього ти-
сячоліття від Різдва Христового, можна 
виділити групу таких, котрі ґрунтуються 
на фундаментальній світоглядній впевне-
ності в «праві» людини самостійно розпо-
ряджатися своїм тілом: здійснювати його 
«модернізацію», «реставрацію» і навіть 
«фундаментальну реконструкцію», зміню-
вати функціональні можливості організму 
і розширювати їх техніко-агрегатними або 
медикаментозними засобами [2, с. 31]. Лав-
рик М.А. соматичними правами (від грец. 

Soma – тіло) називає групу вимог особи 
щодо самостійного розпорядження своїм 
тілом (право на смерть, права у сфері тран-
сплантології, сексуальні і репродуктивні 
права, право на зміну статі) [3, с. 23]. 
Таким чином, соматичні права – гру-

па прав людини, що представляють собою 
можливості особи вільно розпоряджатись 
власним тілом. 
При цьому слід зазначити, що не всі 

права четвертого покоління є соматични-
ми, однак усі соматичні права можна відне-
сти до прав четвертого покоління.
На сьогодні питання необхідності за-

конодавчої регламентації вказаних прав 
(особливо деяких з них, таких, як право 
на евтаназію, клонування, гендерну іден-
тичність тощо) як в Україні, так і в інших 
країнах світу, є достатньо дискусійним. Це 
пов’язано, перш за все, з морально-етични-
ми аспектами, адже реалізація ряду вказа-
них прав часто вступає у дисонанс з почут-
тями, релігійними переконаннями інших 
людей, суперечить загальноприйнятим 
нормам моралі. Відсутність єдиного підхо-
ду до розуміння змісту цих прав, а також 
неоднозначне ставлення до них з боку сус-
пільства є однією з причин відтермінуван-
ня їх інституціоналізації. 
Стрімкий розвиток новітніх біомедич-

них технології, з одного боку, приносить 
рятування від багатьох серйозних хвороб, 
пов’язаних зі здоров’ям людини, а з іншого 
боку – стає джерелом необмеженого втру-
чання в людську природу, породжує етич-
ні, філософські й правові проблеми [4]. 
Незаперечною стає теза про те, що неро-

зумне використання нових технологій може 
призвести до катастрофічних наслідків. Із 
розвитком біомедичних технологій некон-
трольована еволюція соматичних прав у 
тому напрямку й у тому темпі, які диктує 
сучасне життя, може викликати втрату 
традиційних уявлень про людину. То ж 
можна стверджувати, що ключовою специ-
фікою соматичних прав постає їх ціннісна 
основа, що має правовий, моральний, релі-
гійний виміри. До того ж, особливість со-
матичних прав обумовлена тим, що хоча, 
на перший погляд, вони носять індивіду-
альний характер, однак їхній розвиток та 
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використання можуть нести певні загрози 
для подальших перспектив існування лю-
дини як біологічного виду [5, с. 31, 33]. Так, 
якщо, наприклад, звернутись до права на 
евтаназію, що безпосередньо стосується 
(не-)збереження людського життя. З тра-
диційних релігійної та морально-етичної 
точок зору життя людини є найціннішим її 
«скарбом». Тоді як позиція вчених на під-
тримку евтаназії ґрунтується на автоно-
мії особистості, на визнанні того, що саме 
людина є свого роду «власником» і «розпо-
рядником» свого життя у всіх його сенсах, 
тому за наявності усвідомленого волевияву 
та належних підстав може його припиняти. 
Наведене яскраво свідчить про відповідні 
зміни у розумінні природи цієї загально-
людської цінності, оскільки постає питання 
перед спільнотою, що має пріоритет: життя 
чи свобода розпоряджатися ним як можли-
вість вибору? Виходячи з сучасного науко-
вого дискурсу та статистичних даних щодо 
легалізації евтаназії або її намірів, розуміє-
мо, що однозначної відповіді немає [5, с. 35]. 
Законодавство України не містить тер-

міна «соматичні права», однак нормативна 
регламентація суспільних відносин у вказа-
ній сфері в Україні поступово відбувається: 
від поступового визнання і закріплення на 
законодавчому рівні відповідних прав лю-
дини до повної їх заборони (Закон України 
«Про заборону репродуктивного клонуван-
ня людини» від 2004 р.). Так, наприклад, 
правова регламентація можливості зміни 
статі в Україні вперше була здійснена в 
Законі «Про основи законодавства Украї-
ни про охорону здоров’я», згідно зі ст. 51 
якого на прохання пацієнта відповідно до 
медико-біологічних і соціально-психоло-
гічних показань, які встановлюються Мі-
ністерством охорони здоров’я, йому може 
бути проведено шляхом медичного втру-
чання в акредитованих закладах охорони 
здоров’я зміну (корекцію) його статевої на-
лежності. При цьому слід звернути увагу 
на позицію Європейського суду з прав лю-
дини щодо регулювання відносин у такій 
чутливій сфері, як реалізація соматичних 
прав, яка часто зводиться до того, що дер-
жави мають володіти значною свободою 
розсуду в цих питаннях. Так, наприклад, 

у справі «H. v. Norway» Суд вказує, що на-
ціональні законодавства держав-учасниць 
Конвенції з питання абортів суттєво від-
різняються. З огляду на це держави мають 
володіти значною свободою розсуду в цих 
питаннях. Завдання конвенційних органів 
полягає в тому, аби встановити, чи держа-
ви не перевищили меж такого розсуду. До 
того ж у зв’язку з цим ЄСПЛ вказує, що 
зобов’язання держави включають як по-
ложення нормативно-правової бази сто-
совно судового і виконавчого механізмів 
захисту прав осіб, так й імплементацію, 
за потребою, конкретних заходів. Дійсно, 
якщо держава, діючи в межах належної 
їй можливості розсуду, ухвалює правові 
акти, які за певних обставин дозволяють 
аборт (гадаємо, що це можна віднести й 
до будь-яких соматичних прав), то норма-
тивно-правова база, напрацьована з цього 
питання, має бути послідовно укладена, що 
дозволяло б належно брати до уваги різні 
залучені законні інтереси, відповідно до 
зобов’язань, що випливають з положень 
Конвенції (рішення у справі «А, В and С 
v. Ireland» від16.12.2010 р.) [12]. Тому слід 
акцентувати на необхідності удосконален-
ня нормативного регулювання зазначених 
суспільних відносин на національному рів-
ні, що, по-перше, відповідатиме міжнарод-
ним стандартам у зазначеній галузі, і, по-
друге, сприятиме здійсненню державою 
свого позитивного зобов’язання щодо на-
лежного гарантування і реалізації вказаних 
прав в Україні. 
Що стосується каталогу соматичних 

прав, то на сьогодні єдиної позиції щодо 
того, які права слід віднести до вказаної 
категорії прав, не існує. Так, В.І. Крусс та-
ких прав відносить право на смерть, зміну 
статі, трансплантацію органів, вживання 
наркотиків чи психотропних засобів, пра-
во на штучне репродукування, стериліза-
цію, аборт і (у вже майбутній перспективі) 
на клонування, а потім – і на віртуальне 
моделювання [2, с. 31]. Старовойтова О.Е. 
соматичними правами називає право на 
трансплантацію органів і тканин, на аборт, 
клонування, репродукування, на розпо-
рядження життям власного тіла [7, с. 22]. 
На думку Размєтаєвої Ю.С., до таких прав 
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можуть належати право на смерть, право 
на зміну статі, право на трансплантацію 
органів, право на штучне запліднення та 
репродуктивні права, заборона клонуван-
ня і використання генетичного матеріалу, 
а також інші пов’язані з біоетикою та меди-
циною можливості [1, с. 110-112]. Лаврик 
М.О. до соматичних прав відносить право 
на смерть – свободу людини добровільно 
припинити своє життя обраним та доступ-
ним для неї способом; права людини щодо 
її органів та тканин; сексуальні права лю-
дини (можливість шукати, одержувати і пе-
редавати інформацію, що стосується сексу-
альності; сексуальну освіту; вибір партнера; 
можливість вирішувати, бути людині сексу-
ально активною чи ні, самостійно вирішу-
вати питання про добровільні сексуальні 
контакти; вступ до шлюбу; питання про ле-
галізацію проституції; репродуктивні права 
(штучне запліднення, аборт, стерилізація, 
контрацепція); право на зміну статі; право 
на клонування як усього організму, так і 
окремих органів; право на вживання нар-
котиків і психотропних речовин [3, с. 18]. 
Шишка О.Р., розглядаючи запропоноване 
деякими вченими право на смерть як одне 
з соматичних прав людини, вказує, що ре-
алізація такого права здійснюється в фор-
мі суїциду та евтаназії, що за своєю суттю 
не має сенсу на його виділення як права. 
Перша категорія – самогубство. А друга – 
вбивство, вони мають загальний припис за-
кону – заборонено. Право на смерть – пра-
во, яке не має суто правового характеру, а є 
більш суб’єктивно оціночним правом, а не 
об’єктивно оціночним, тобто суб’єктивним 
правом [8, с. 285]. 
На нашу думку, слід погодитись із тими 

авторами, які вважають, що в цьому випад-
ку коректніше говорити не про право на 
смерть, а про право на припинення життя 
без страждань і болі (евтаназію) [9, с. 143]. 
Що стосується права людини щодо її 

органів і тканин, то воно у більшості ви-
падків виявляється через презумпцію 
особи розпорядження своїми органами і 
тканинами як за життя, так і після смер-
ті – відносно долі свого тіла. Репродуктив-
ні права людини виявляються через зміст 
прав особи на материнство (ст. 49 Сімей-

ного Кодексу України) та батьківство (ст. 
50). Причому зміст такого права має як 
позитивний характер (право на материн-
ство та батьківство, право на профілактику 
та лікування безпліддя, право на штучне 
запліднення, право на донорство та збере-
ження репродуктивних клітин. Право на 
імплантацію ембріона, право на викорис-
тання методу сурогатного материнства), 
так і негативний характер (штучне пере-
ривання вагітності, стерилізація, контра-
цепція) або зовсім має заборону (клону-
вання людини) [8, с. 286].
Завальнюк В.В., критично оцінюючи 

каталог соматичних прав, розроблений 
Лавриком М.О., вказує, що цей перелік 
сформований з урахуванням концепції по-
колінь прав людини, що зумовлює його 
неповноту, оскільки автор не відносить до 
нього права явно соматичного характеру, у 
силу того, що вони вже «анкетовані» першим 
поколінням прав людини. Таким визначаль-
ним первинним правом Завальнюк В.В. на-
зиває право людини на життя [6, с. 24-25 ]. 
Стосовно права людини на життя хотілося 
б зазначити, що вказане право не зовсім до-
цільно відносити до категорії соматичних 
прав, адже воно полягає не в розпоряджен-
ні своїм тілом, а в можливості захищати 
своє життя і життя інших осіб від посягань, 
а також у можливості очікувати від держа-
ви як невтручання в це право (наприклад, 
неможливість свавільного позбавлення 
державою життя людини), так і здійснен-
ня державою позитивних дій, спрямованих 
на захист життя людини (криміналізація 
вбивства тощо). До того ж, якщо поклада-
ти в основу виділення соматичних прав як 
окремої категорії прав людини період час 
їх актуалізації та інституіоналізації, а саме 
друга половина ХХ-початок ХХІ століття, 
то дійсно, теза про віднесення права на 
життя до такої категорії прав є не зовсім 
виправданою, оскільки воно відноситься 
до першого покоління прав людини і вже 
декілька століть є закріпленим у законодав-
стві більшості країн світу. 
До соматичних прав також пропонуєть-

ся відносити право на зовнішність, на змі-
ну зовнішнього вигляду, на неповторність 
зовнішнього вигляду, право на донорство, 
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право на лікування свого тіла, право по-
жертвувати своїм життям тощо [6, с. 25]. 
Погоджуючись із думкою Завальнюка 

В.В., що «формулювання деякими автора-
ми права на вживання наркотиків і пси-
хотропних речовин видається невдалим, 
оскільки створює ілюзію правомірність цієї 
поведінки» [6, с. 23 ], зазначимо, що вказане 
«право» недоцільно окремо виділяти серед 
соматичних прав, адже навіть за умови зако-
нодавчо закріпленої можливості вживання 
наркотичних і психотропних засобів у ме-
дичних цілях, таке право можна розглядати 
як складову права на медичну допомогу. 
Таким чином, можна виділити харак-

терні ознаки соматичних прав. Так, спе-
цифікою вказаної категорії прав можна 
назвати те, що питання про необхідність 
(можливість) їх законодавчого закріплен-
ня і реалізації породжує значні етичні, мо-
ральні проблеми і потребує філософського 
осмислення через неоднозначне ставлення 
до таких новітніх прав, неможливість їх 
сприйняття через суперечність їх сформо-
ваним століттями звичаям, традиціям, ре-
лігійним поглядам.

 По-друге, соматичні права безпосеред-
ньо пов’язані з людською гідністю, з пра-
вом на повагу до людської гідності. Як за-
значає сам Європейський суд у рішенні у 
справі «Christine Goodwin v. The UK» від 
3.07.2002 р., «сама сутність Конвенції поля-
гає в повазі до людської гідності і свободи 
людини» [11].
По-третє, ці права є правами, які на-

зивають особистісними, однак таку думку 
підтримують не всі вчені. Так, В.В. Заваль-
нюк вважає термін «особистісні права» не-
вдалим через те, що всі права (громадян-
ські, політичні, соціальні тощо) належать 
особистості – тобто людині. Цей термін, на 
думку автора, не показує відмінностей прав 
з розпорядження людиною своїм тілом від 
інших груп прав людини [6, с. 21].
По-четверте, ці права є новітніми пра-

вами, правами «четвертого покоління», що 
з’явились у другій половині ХХ-на початку 
ХХІ століть, їх поява пов’язана із стрімким 
розвитком науки, з появою нових, сучасних 
технологій у галузі медицини, біології, ге-
нетики тощо.
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to the 

consideration of human rights, which can be 
distinguished into a separate group due to the 
characteristic features they possess. These are 
rights that mostly refer to the rights of the “fourth 
generation”, which are associated with the rapid 
development of science, fi rst of all, medicine, 
genetics, biology, as well as with the evolution 
of ideas about a person’s ability to dispose 
of his own body - somatic rights. The article 
defi nes somatic human rights, highlights their 
characteristic features, and examines the state 
of regulatory regulation of the specifi ed group of 
rights in Ukraine. On the basis of the analysis of 
the decisions of the European Court of Human 
Rights, a conclusion was drawn regarding the 
key position of the Court regarding the legislative 
regulation by the member states of the Human 
Rights Convention in such a “sensitive” area.

Key words: human rights, human somatic 
rights, human reproductive rights.
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ÐÅÀË²ÇÀÖ²ß ¥ÅÍÄÅÐÍÎ¯ ÏÎË²ÒÈÊÈ 
Â ÎÐÃÀÍÀÕ ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÂËÀÄÈ

Визначено сутність ґендерної політики в 
органах публічної влади, а також найдієвіші 
інструменти ґендерного інтегрування, яки-
ми є ґендерна статистика, ґендерний аналіз 
і ґендерне бюджетування. Доведено, що клю-
чову роль у процесі публічного управління віді-
грають емоційний інтелект, соціальна ком-
петентність і суміжні здібності. Розглянуто 
стратегії, що використовуються різними дер-
жавами з метою подолання нерівності між 
чоловіками та жінками, а також заходи, що 
є дієвими в цьому напрямі. Визначено основні 
напрями ефективної реалізації ґендерної по-
літики, що можуть привнести новий стиль 
управління в органи публічної влади.
Ключові слова: ґендерна політика, ґендер-

на рівність, ґендерна політика в системі дер-
жавної служби, публічне управління, принцип 
рівності, захист прав людини.
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кам; 2) результативність, що полягає в під-
вищенні показників результатів роботи; 3) 
ефективність, що безпосередньо залежить 
від різноманітності суб’єктів командної ро-
боти, зокрема з точки зору статі.
Однак залишаються невирішеними чи-

мало проблем реалізації ґендерної політи-
ки, що ґрунтуються на традиційному уяв-
ленні щодо чоловічого домінування у влад-
них структурах, значущості соціальних ро-
лей залежно від статі, психологічних харак-
теристик та якостей особистості тощо. Саме 
тому питання формування та реалізація ді-
євої ґендерної політики в органах публічної 
влади наразі є актуальними та потребують 
вдосконалення з урахуванням кращого до-
свіду провідних іноземних держав.

Стан дослідження проблеми
Проблеми ґендерної рівності досліджу-

вались у працях Л. Дмитрієвої, О. Костю-
кової, Т. Мельник, А. Олійника, А. Погорє-
лової, М. Попова, З. Ромовської, Л. Трофи-
менко, Н. Шведова, О. Ярош та ін. Однак 
потребує більш ґрунтовного дослідження 
міжнародний контекст ґендерної політики 
в органах публічної влади.

Постановка проблеми
Забезпечення ґендерної рівності в орга-

нах публічної влади є важливим чинником 
реалізації таких важливих принципів, як: 1) 
соціальна справедливість, оскільки створю-
ються умови для надання жінкам такого ж 
обсягу прав та можливостей, що й чолові-
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Нами використано дані доповіді країн 
Всесвітнього економічного форуму «Індекс 
глобального ґендерного розриву», моніто-
рингову інформацію Державної служби ста-
тистики України, Міністерства соціальної 
політики України, Національного агентства 
України з питань державної служби, ре-
зультати опитування державних службов-
ців та інших респондентів. Також здійснено 
комплексний аналіз чинного національного 
і зарубіжного законодавства, аналітичних 
матеріалів із метою визначення особливос-
тей та недоліків правового регулювання у 
цій сфері.

Мета і завдання дослідження
Мета статті полягає в комплексному ви-

вченні проблем реалізації ґендерної полі-
тики в органах публічної влади, виявленні 
основних тенденцій забезпечення реаліза-
ції в окремих зарубіжних країнах та особли-
востей застосування в Україні. Основними 
завданнями статті є: з’ясувати ефективність 
реалізації ґендерної політики в органах 
публічної влади в зарубіжних країнах, ви-
значити закономірність впливу ґендерної 
рівності на публічні процеси та результа-
тивність діяльності органів публічної вла-
ди, виявити недоліки реалізації, а також 
сформулювати пропозиції щодо їх усунення 
з урахуванням позитивного зарубіжного до-
свіду.

Наукова новизна дослідження
Сформульовано пропозиції щодо осно-

вних напрямів реалізації ґендерної полі-
тики в органах публічної влади, а також 
авторське визначення ґендерної політики 
у сфері органів публічної влади. Виокрем-
лено аспекти ґендерної рівності: формаль-
ний (юридично задекларований правовий 
припис рівності), умовний (створення мож-
ливостей для чоловіків і жінок та сприят-
ливих умов їх реалізації), результативний 
(фактичне втілення засад ґендерної рівно-
сті). Визначено найдієвіші інструменти ґен-
дерного інтегрування, якими є ґендерна 
статистика, ґендерний аналіз і ґендерне бю-
джетування. Виділено ключові чинники в 
процесі публічного управління (емоційний 
інтелект, соціальна компетентність, суміжні 

здібності) й охарактеризовано їх вплив на 
управлінський процес.

Виклад основного матеріалу
У багатьох державах ефективно діють 

різноманітні структури, до повноважень 
яких віднесено забезпечення ґендерної рів-
ності в різних сферах суспільного життя, зо-
крема у сфері публічного управління. Така 
ситуація свідчить про пріоритетність ґен-
дерного компоненту в міжнародній спіль-
ноті, демонструє принципи побудови ґен-
дерної політики та їх дієвість.
Ґендерну політику на міжнародному 

рівні закладено в основу норм Загальної 
декларації прав людини, Конвенції про по-
літичні права жінок, Конвенції про ліквіда-
цію всіх форм дискримінації щодо жінок та 
інших документів у розумінні не виняткої 
прерогативи прав жінок, а рівності та зба-
лансованої участі чоловіків і жінок у сус-
пільному житті задля спільної мети – покра-
щення умов життя всіх громадян. Кожна 
держава має розуміти значущість ґендерної 
рівності для досягнення сталого розвитку 
країни та необхідність практичного засто-
сування зазначених приписів.
Л. Воронько зазначає, що ґендерна по-

літика в системі державного управління 
– це складова державної ґендерної політи-
ки, спрямована на утвердження ґендерної 
рівності в органах державної влади шляхом 
реалізації ґендерної паритетності у владних 
структурах і досягнення ґендерно-збалан-
сованої участі у прийнятті управлінських 
рішень на національному, регіональному та 
місцевому рівнях [1, с. 7].
Є. Ярошенко розуміє поняття «ґендер-

на паритетність у публічному управлінні» 
як зрівноважене, рівноправне представ-
ництво чоловіків і жінок в установах пу-
блічної влади – державної та органів міс-
цевого самоврядування, а також гаранту-
вання однакової доступності громадян до 
органів публічної служби згідно з кваліфі-
кацією та професійною підготовкою кан-
дидата, незалежно від статі та з усуненням 
при призначенні на таку службу ґендерної 
нерівності й недопущення дискримінації 
за ознаками статі під час її проходження 
[2, с. 14].
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Ґендерна політика в органах публічної 
влади – це формування й оптимізація га-
рантій рівних можливостей жінок і чоло-
віків реалізувати свої права та інтереси в 
публічній сфері, забезпечення їх соціально-
го статусу відповідно до особистих та про-
фесійних якостей, освіти, інтелектуального 
потенціалу і практичних навичок.
Ґендерну рівність можна розглядати в 

різних аспектах: як формальну (юридично 
задекларований правовий припис рівно-
сті), як умовну (створення можливостей для 
чоловіків і жінок та сприятливих умов їх 
реалізації) та як результативну (фактичне 
втілення засад гендерної рівності). Тільки 
в комплексі цих аспектів можна оцінювати 
забезпеченість ґендерної рівності в різних 
сферах суспільного життя.
Україна з-поміж європейських держав 

характеризується дуже низькими індекса-
ми економічного та політичного залучення 
жіночої частини населення у сферу діяль-
ності органів публічної влади. Зокрема, не-
значною є кількість жінок-депутатів (12 % 
у національному парламенті та локальних 
представницьких органах, на вищих по-
садах у виконавчій системі або в місцевих 
управлінських структурах) [2, с. 148]. Ста-
ном на початок 2021 р. Україна втратила 15 
позицій у глобальному індексі ґендерного 
розриву (Global Gender Gap Index) країн Всес-
вітнього економічного форуму. Україна по-
сідає в рейтингу 74 місце із 156. Одразу за 
нею Польща, Боснія та Герцеговина, Сло-
ваччина та Чехія. Зберігає лідерство у рей-
тингу Ісландія, далі Фінляндія, Норвегія, 
Нова Зеландія та Швеція. Останнє місце 
посідає Афганістан. Найбільша нерівність 
спостерігається в категорії «Розширення 
прав та можливостей у політиці». У 156 кра-
їнах, які представлені в дослідженні, жінки 
мають 26,1 % парламентських мандатів із 
близько 35 500 і займають 22,6 % з понад 3 
400 міністерських крісел. У 81 країні жінка 
ніколи не була главою держави [3].
Наприклад, Бразилія має один із най-

гірших показників офіційного представни-
цтва жінок в Америці. Хоча середній показ-
ник по регіону становить 28,5 % для жінок 
у верхній і нижній палатах парламенту, 
жінки становлять менше 10 % бразильських 

депутатів. Не на багато краща ситуація і на 
інших рівнях чи гілках влади [4]. Очевид-
но, що проблематика ґендерної нерівності 
є визнаною на всесвітньому рівні, оскільки 
присутність жінок у публічному просторі 
обмежується в багатьох країнах. Методика 
управління, що витісняє ґендерну перспек-
тиву з програмного та правового регулю-
вання, сприяє формуванню думки в суспіль-
стві щодо такого стану як норми, що тягне 
за собою негативні наслідки.
Підтримуючи проголошені Резолю-

цією Генеральної Асамблеї Організації 
Об’єднаних Націй від 25 вересня 2015 року 
№ 70/1 глобальні цілі сталого розвитку до 
2030 року та результати їх адаптації з ура-
хуванням специфіки розвитку України, 
одним із пріоритетних напрямів визначе-
но забезпечення ґендерної рівності, роз-
ширення прав і можливостей усіх жінок та 
дівчат [5]. Аналізуючи поточний прогрес у 
розрізі цілей та завдань, зазначимо, що по-
требує прискорення виконання завдання 
щодо забезпечення рівних можливостей 
представництва на вищих рівнях прийнят-
тя рішень у політичному та суспільному 
житті. Так, за даними Державної служби 
статистики за 2019–2020 рр., частка жінок 
серед депутатів Верховної Ради України 
становила 20 %, серед депутатів обласних 
рад та місцевих рад міст обласного значен-
ня – 25 %, на державній службі категорії 
посад «А» – 29 % [6]. Прогрес порівняно з 
попередніми роками є, але він надзвичай-
но низький, враховуючи показник кількіс-
ного домінування жінок над чоловіками 
в суспільстві. Відповідно, вплив жінок на 
формування внутрішньої та зовнішньої по-
літики несуттєвий. Наразі існує значний 
розрив у трьох ґендерних вимірах у сфері 
органів публічної влади: наявність, заробіт-
на плата, стаж. Аналіз статистичних даних 
дає підстави стверджувати про низький 
відсоток представництва жінок в управ-
лінських органах, заробітна плата жінок за 
однакових умов (у тій самій сфері та за на-
явності однакової кваліфікації) є стабільно 
нижчою, ніж у чоловіків, стаж роботи жін-
ки на одному місці є порівняно нижчим, 
ніж у чоловіка, що може свідчити про по-
требу у зміні роботи [7].
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Існує чимало підтверджень думки Дж. 
Батлера про те, що суспільство є ґендерно 
структурованим. Зрозуміло, що маскулінна 
культура заохочує розвиток таких якостей, 
як енергійність, прагнення до влади, до-
мінування раціонального над емоційним, 
агресивність. Саме тому фемінізм виникає 
як протиставлення маскулінній культурі. 
Причому він розвиває та утверджує ідеоло-
гію і практику формування нової свідомос-
ті, зорієнтованої не на агресію/протистоян-
ня, а на взаємозацікавлену співпрацю, яка 
унеможливлює пригнічення особистості [8, 
с. 31].
Хибною є позиція оцінювати ґендерні 

можливості з точки зору домінування тієї 
чи іншої статі, односторонніх переваг, кон-
куренції тощо. Однак майже кожен п’ятий 
чоловік (16,3 %) та кожна десята жінка (10,8 
%) схильні вважати, що розширення прав 
жінок означатиме обмеження прав чоло-
віків [9]. Правильне розуміння ґендерної 
рівності полягає у збалансованості прав чо-
ловіків та жінок, їх рівному впливі на пу-
блічні процеси та можливості соціальної 
реалізації.
Маючи на меті довести обґрунтовану 

рівність чоловіків та жінок, вважаємо за не-
обхідне наголосити на характеристиках су-
часного управлінця, що притаманні певною 
мірою жінкам і ставлять їх на конкуренто-
спроможний рівень. Так, ключову роль у 
процесі публічного управління відіграють:

1) емоційний інтелект – здатність 
управляти емоціями прямо пов’язана з ре-
зультативністю працівника; є багато дослі-
джень, які підтверджують, що жінки краще 
працюють у вимірах емоційного інтелекту 
[10];

2) соціальна компетентність – важлива 
роль публічної роботи полягає в ефектив-
ному використанні міжособистісних нави-
чок із метою налагодження зв’язків і кому-
нікації;

3) суміжні здібності – для жінки харак-
терною ознакою є зосередженість одночас-
но на різних завданнях і в різних напрямах 
[11].
Чинниками, що уповільнюють процес 

приросту ґендерної рівності в органах пу-
блічної влади, варто вважати відсутність 

комплексної системи реалізації ґендерної 
політики на різних рівнях і структурах, 
недостатнє програмне планування цього 
напряму, відсутність аналітичної та статис-
тичної інформації щодо окремих аспектів 
ґендерної політики. Підхід Європейського 
Союзу до ґендерів відображає три основні 
концепції рівності: 1) рівне ставлення та за-
безпечення юридичної рівності у правах; 2) 
рівні можливості, що забезпечують дифе-
ренціальний статус через позитивні дії; 3) 
рівний результат, що вимагає уваги до всіх 
аспектів і процесів, пов’язаних із повтор-
ним виникненням нерівності та здійснен-
ням їх трансформації, наприклад шляхом 
упровадження принципів інтеграції [12].
Щоб подолати нерівність між чоловіка-

ми та жінками, держави працюють над пев-
ними заходами. Так, у Швеції запровадже-
но окрему інституцію – Агентство з питань 
гендерної рівності. Ефективну реалізацію 
ґендерної політики Ісландії забезпечує ґен-
дерний механізм, який складається з Мініс-
терства соціального забезпечення Ісландії, 
Ради з питань ґендерної рівності та відпо-
відних структурних підрозділів, що існують 
в інших міністерствах. Ґендерний механізм 
Норвегії складається з Міністерства культу-
ри, а також Омбудсмена з питань рівності та 
антидискримінації і спеціального Антиди-
скримінаційного трибуналу, що уповнова-
жений приймати рішення в разі порушен-
ня антидискримінаційного законодавства. 
До національного ґендерного механізму Ру-
анди належать Міністерство з просування 
ґендеру та сім’ї, Національна жіноча рада, 
Офіс моніторингу ґендерних питань та 
Парламентський форум жінок Руанди [13].
Багато країн, у яких жінки суттєво пред-

ставлені на вищому рівні влади, послуго-
вуються квотним принципом. Найкраще 
ілюструє таку стратегію приклад Норвегії. 
Світова практика сповнена й іншими доволі 
вдалими прикладами використання квот. У 
державах Скандинавії регулювання пред-
ставництва кожної статі на будь-якому влад-
ному рівні визначається співвідношенням 
не менше 40 %, однак не понад 60 % [14].
Для подолання ґендерних упереджень 

понад 110 країн світу в тій чи іншій формі 
практикують ґендерні квоти. Однак крити-
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ки зауважують, що такі заходи створюють 
загрозу приведення на посади осіб, які не 
мають необхідної кваліфікації і якими потім 
легко маніпулювати [15].
Дієвим механізмом забезпечення ґен-

дерної рівності в іноземних державах є іс-
нування інституту омбудсмена з рівності в 
правах і можливостях між жінками та чо-
ловіками. До повноважень такого омбуд-
смена належать заходи зі створення рівних 
можливостей реалізації прав та інтересів 
різних категорій громадян, превентивна 
діяльність, що полягає в недопущенні по-
рушень ґендерних прав, а також здійснен-
ня заходів з їх захисту. Орієнтуючись на 
досвід передових держав, в Україні у 2017 
р. також було запроваджено інститут ом-
будсмена з ґендерної рівності. Хоча за роки 
діяльності Урядового уповноваженого з пи-
тань ґендерної політики не спостерігається 
позитивна динаміка змін щодо ґендерного 
розподілу в органах публічної влади, дієвих 
ґендерно орієнтованих державних і місце-
вих програм та інших показників діяль-
ності. Вочевидь мають бути задіяні й інші 
суб’єкти, зокрема органи державної влади 
та місцевого самоврядування, громадські 
об’єднання, засоби масової інформації тощо.
У Стратегії ґендерної рівності Ради Єв-

ропи на 2018–2023 рр. визначено, що дії 
Ради Європи в цьому аспекті повинні бути 
спрямовані на визначення та підтримку за-
ходів і позитивних практик, що сприяють 
ґендерній рівності стосовно: виборчих сис-
тем, підготовки осіб, які приймають рішен-
ня як у державних організаціях, так і в полі-
тичних партіях, ґендерно чутливого функ-
ціонування керівних органів, встановлення 
паритетних бар’єрів, ухвалення ефектив-
них законодавчих квот і добровільних пар-
тійних квот, а також регулювання діяльнос-
ті політичних партій, зокрема державного 
фінансування, спільно з відповідними ор-
ганами Ради Європи та з розрахунком на 
досягнення ґендерного балансу в процесі 
прийняття рішень, боротьбу з ґендерними 
стереотипами та підвищення ґендерної чут-
ливості у середовищах прийняття рішень 
[16].
Вважаємо, що найбільш дієвими інстру-

ментами ґендерного інтегрування є:

− ґендерна статистика, дані якої допо-
магають виявити проблемні моменти та на-
прями, що потребують втручання. Наразі 
можна констатувати недостатність статис-
тичних досліджень щодо ґендерної політи-
ки окремих сфер. Дієвим механізмом вирі-
шення проблеми може бути застосування 
автоматизованих статистичних систем для 
проведення додаткових досліджень;

− ґендерний аналіз, який дає змогу 
оцінити вплив і результативність правового 
регулювання, наявних програм та конкрет-
них заходів, що реалізуються з метою ґен-
дерного забезпечення рівності;

− ґендерне бюджетування, тобто роз-
поділ бюджетних коштів з урахуванням 
ґендерного принципу. Ефективне впрова-
дження ґендерного бюджетування має по-
тенціал для покращення ґендерної рівно-
сті, забезпечення почуття справедливості 
та сприяння інклюзивному економічному 
зростанню [17].
Складовою процесу бюджетування є 

ґендерний аудит. Термін «ґендерний ау-
дит» не означає державні бюджети, розді-
лені на чоловіків і жінок, а скоріше аналіз 
державного бюджету для визначення різно-
го впливу бюджету на жінок і чоловіків, а 
також на різні групи жінок і чоловіків. Ґен-
дерна підзвітність дає можливість підви-
щити прозорість, ефективність і дієвість по-
літики і звітів [18]. Австралія була першою 
країною, яка розробила ґендерно-чутливий 
бюджет, а федеральний уряд опублікував у 
1984 р. перший комплексний аудит держав-
ного бюджету щодо його впливу на жінок і 
дівчат [19].
Механізми реалізації публічної ґендер-

ної політики як засоби вирішення супе-
речностей у суспільстві через послідовну 
реалізацію дій, використовуючи ефективні 
методи управління, підсистеми, важелі, ін-
струменти, фактори, інтереси, ресурсне за-
безпечення (матеріальні, фінансові, органі-
заційні, інформаційні ресурси управління), 
передбачають наявність комплексної сис-
теми взаємопов’язаних діючих державних 
інститутів, діяльність яких направлена на 
втілення ґендерних стратегій. Основними 
механізмами, які забезпечують реалізацію 
публічної ґендерної політики, є організа-
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ційний, економічний, правовий, кадровий, 
інфраструктурний, політичний [20].
Суттєвим недоліком у процесі інтегру-

вання рівності є те, що попри чітке закрі-
плення її засад в українському законодав-
стві інституційні механізми не здійснювали 
моніторинг практичного застосування за-
кріплених приписів.
Зауважимо, що в умовах реалізації широ-

комасштабної реформи державного управ-
ління важливим завданням є упровадження 
стандартів ґендерної рівності в діяльність 
усіх органів державної влади. Одним із най-
більш пріоритетних завдань реалізації дер-
жавної ґендерної політики на сучасному ета-
пі є розбудова інституційної спроможності 
органів державної влади та органів місцево-
го самоврядування на всіх рівнях публічної 
влади [21, с. 147]. Функціонування організа-
ційного механізму забезпечення ґендерної 
політики повинно ґрунтуватись на високо-
му рівні координації внутрішньовідомчих та 
міжвідомчих суб’єктів державної влади.
Не слід недооцінювати просвітницькі за-

ходи (підвищення обізнаності) з імплемента-
ції ґендерної політики, а також освітні заходи, 
особливо ті, що стосуються впровадження ґен-
дерної складової в навчальний процес підго-
товки фахівців у сфері публічного управління 
та адміністрування. Такий системний підхід 
формує в майбутніх управлінців ґендерну ком-
петентність, тобто правильне сприйняття та 
врахування збалансованого ґендерноґо підхо-
ду в процесі прийняття рішень відповідно до 
міжнародних норм та стандартів щодо ґендер-
ної рівності. У словнику ґендерних термінів 
поняття «ґендерної компетентності» розгляда-
ється як соціально-психологічна характерис-
тика людини, що дозволяє їй бути ефектив-
ною в системі міжстатевої взаємодії. Ґендерна 
компетентність особистості враховує:

– знання про існуючі ситуації ґендер-
ної нерівності, фактори й умови, що їх ви-
кликають;

– вміння помічати й адекватно оціню-
вати ситуації ґендерної нерівності в різних 
сферах життєдіяльності;

– здатність не виявляти у своїй пове-
дінці ґендерно-дискримінаційних практик;

– здатність вирішувати свої ґендерні 
проблеми, якщо вони виникають [22].

Заходи, пов’язані з роз’ясненням та ма-
совим інформуванням із питань ґендерної 
рівності та урівноваження прав і можли-
востей їх реалізації чоловіками і жінками у 
сфері публічної влади, повинні впливати на 
розуміння, позитивне сприйняття та усві-
домлення важливості дотримання таких за-
сад у суспільстві.

Висновки
Отже, враховуючи функціонал у публіч-

них органах, аналізуючи постаті відомих 
жінок при владі як в Україні, так і в інших 
країнах, можна підсумувати, що найбільша 
ефективність праці жінок спостерігаєть-
ся у сферах соціального захисту, охорони 
здоров’я, освіти та екології.
Однозначно збільшується результатив-

ність у ґендерно-збалансованому колективі, 
що полягає в підвищенні показників робо-
ти, ефективності, «двоїстості» підходу до ви-
рішення проблем. Із цього приводу Арис-
тотель писав: «Державу варто вважати по-
діленою на дві частини – чоловіче і жіноче 
населення. При тому державному ладі, де 
погано налагоджена справа зі становищем 
жінок, половина держави неминуче вияв-
ляється беззаконною» [23].
Водночас проаналізовані механізми ґен-

дерної рівності передових країн свідчать, 
що достатнє представництво жінок у пу-
блічних органах влади демонструє зрілість 
громадянськоґо суспільства та забезпечує 
певною мірою сталий розвиток держави, 
а державна політика характеризується гу-
манністю та стабільністю. Однак в Україні, 
як і у багатьох інших країнах, попри пози-
тивні зміни спостерігається суттєвий дисба-
ланс ґендерного представництва в органах 
публічної влади.
З огляду на це вважаємо, що ґендерна 

політика в органах публічної влади пови-
нна реалізовуватися за такими основними 
напрямами:

– створення умов для рівних можли-
востей у користуванні правами та свобода-
ми;

– ґендерно-урівноважений кадровий 
склад;

– збалансоване врахування інтересів 
жінок та чоловіків при здійсненні держав-
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но-владних повноважень, зокрема в проце-
сах розробки програм та проєктів;

– ґендерно-збалансована впливовість 
при ухваленні рішень управлінського ха-
рактеру в національних, регіональних та 
місцевих масштабах;

– справедливі вимоги до результатив-
ності роботи незалежно від статі;

– рівний доступ до розподілу ресурсів;
– створення рівних умов для розвитку 

(особистого, професійного) та самореаліза-
ції в різних сферах суспільного життя;

– здійснення повноважень на началах 
партнерських відносин, а не конкуренції із 
протилежною статтю.
Держава, проголошуючи права люди-

ни найвищою соціальною цінністю та дба-
ючи про їх забезпечення, повинна визна-
чити ґендерну рівність невід’ємною час-
тиною своєї державної політики. Тільки 
збалансоване поєднання в одній команді 
чоловіків та жінок надає конкурентні пе-
реваги. Ефективна реалізація ґендерної 
політики може привнести новий стиль 
управління в органах публічної влади, у 
якому такі характеристики, як емоційний 
інтелект, соціальна компете нтність і су-
міжні здібності, будуть відігравати значну 
роль.
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IMPLEMENTATION OF GENDER POLICY 
IN PUBLIC AUTHORITIES

It is indicated that the issue of gender in-
equality is recognized at the global level, as the 
presence of women in public space is limited in 
many countries. The factors that slow down the 
process of increasing gender equality in public 
authorities are identifi ed, which are the lack of 
a comprehensive system of implementation of 
gender policy at various levels and structures, 
insuffi cient program planning in this area and 
lack of analytical and statistical information on 
certain aspects of gender policy. It was noted 
that there is currently a signifi cant gap in three 
gender dimensions in the fi eld of public au-
thorities: availability, salary, seniority.

Based on the analysis of gender policy and 
gender parity in public administration, the es-

sence of gender policy in the sphere of pub-
lic authorities has been determined, the need 
for its formation and implementation has been 
substantiated. The most effective tools of gen-
der integration, such as gender statistics, gen-
der analysis, and gender budgeting, have been 
identifi ed. The characteristics of a modern 
manager, which are characteristic to a certain 
extent of women and put them on a competi-
tive level, have been highlighted. It has been 
proven that emotional intelligence, social com-
petence and related abilities play a key role in 
the process of public management.

Strategies used by various states to over-
come inequality between men and women and 
effective measures in this direction, such as 
gender quotas, the existence of an ombudsman 
institute for equality in rights and opportuni-
ties between women and men, etc., have been 
considered. The main directions of effective 
implementation of gender policy, which can 
bring a new style of management in the sphere 
of public authorities, have been substantiated. 
Attention is focused on the importance of edu-
cational measures on the implementation of 
gender policy, especially those related to the 
introduction of a gender component into the 
educational process of training specialists in 
the fi eld of public management and adminis-
tration.

Key words: gender policy, gender equality, gen-
der policy in the civil service system, principle of 
equality, public administration, protection of human 
rights.
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ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ ÎÖ²ÍÊÈ ÄÎÊÀÇ²Â

На підставі юридичних конструкції, які 
встановлені загальною та спеціальною тео-
рією кримінального права та процесу розгля-
нуто теоретичні та практичні елементи до-
казів та доказування обставин кримінального 
правопорушення, злочину. Визначенні прога-
лини в нормах матеріального та процесуаль-
ного права. Наукова новизна статті полягає 
в тому, що під час комплексного дослідження 
теоретичних положень доказів надано прак-
тичний механізм збирання, оцінки доказів, 
визначені прогалини між проведеним досу-
довим розслідуванням та судовим розглядом 
кримінального провадження. Доведено, що 
основне завдання кримінального провадження 
залишається його швидке, повне, неупереджене 
проведення досудового розслідування, з метою 
судового розгляду, щоб кожний, хто вчинив 
кримінальне правопорушення, злочин був при-
тягнутий до відповідальності в міру вини, до 
кожного учасника повинна бути застосована 
процесуальна процедура.
Теоретичні положення статті гуртують-

ся наукових позиціях вчених, їх монографіч-
них публікаціях, які постійно, по-новому, ви-
значають окремі теоретичні положення та 
сьогодні є пластом для удосконалення кримі-
нального процесу. Практичне значення стат-
ті може бути встановлено для користування 
органів кримінальної юстиції. 
Ключові слова: закон, докази, доказування, 

гарантії, кримінальне правопорушення, орга-
ни кримінальної юстиції, суддя, прокурор, ад-
вокат, підозрюваний, обвинувачений.
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Актуальність статті
Не підлягає сумніву, що під час прове-

дення досудового розслідування слідчий, 
прокурор, слідчий суддя повинні визначи-
ти питання про належність, допустимість 
доказів до обставин, що підлягають доказу-
ванню у кримінальному провадженню, ви-
значити залежить їх не тільки від природи, 
але від правової можливості застосування у 
разі встановлення вини підозрюваного, об-
винуваченого. Необхідно зазначити, що су-
купність доказів повинна встановлюватися 
таким чином, щоб не тільки слідчий, проку-
рор, суддя мали теоретичний та практичний 
підхід до їх оцінки, а також сторони процесу 
і учасники, які на початку досудового роз-
слідування повинні, з одного боку встанови-
ти факт доказу на підставі наданих слідчим 
відомостей про факти, а саме спеціалістом, 
експертом, які надають висновок про дока-
зування обставин вчинення кримінального 
правопорушення, злочину. З іншої сторони, 
докази повинні бути забезпечені гарантіями 
їх процесуального та процедурного встанов-
лення. Сторона захисту має право прийня-
ти участь в оцінки доказів.
Основа доказування у кримінальному 

процесі включає до себе декілька загальних 
питань, зокрема, слідчий, прокурор, суд-
дя повинні встановити факт, фактичні дан-
ні, відомості про факти обставин вчинення 
кримінального правопорушення. Встанови-
ти подію, час, місце, спосіб, вид криміналь-
ного злочину. По-друге, питання походжен-
ня, окремі специфічні елементи вчинення 
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злочину та визначення особи, яка вчинила 
злочин. Основне питання, що встановле-
но чинним законодавством полягає в тому, 
у відношенні потерпілої сторони, суспіль-
ства, держави до результатів вчинення кри-
мінального правопорушення, визначення 
розміру матеріальної шкоди, процесуальних 
витрат, обставин, що впливають на ступень 
тяжкості та характеризують підозрюваного, 
обвинуваченого. Сторона обвинувачення 
та суддя під час оцінки доказів не має пра-
ва звертати увагу на окремо встановлений 
факт, який процесуально закріплений, як 
доказ. Всі докази повинні бути оцінені тіль-
ки у їх сукупності. 
Ретроспективний аналіз класичної та ан-

глосаксонської правової системи надає під-
стави для визначення засади встановлення 
доказів на підставі формального та обвину-
вального принципу. Сутність даної засади 
полягає в тому, що докази визначені зако-
ном тому суддя пов’язаний даним правилом 
під час їх оцінки. 
Ст. 94 КПК України встановлює оцінку 

доказів за внутрішнім переконанням, яке 
ґрунтується на всебічному, повному, не-
упередженому дослідженні всіх обставин 
кримінального провадження, керуючись 
законом, оцінюючи кожний доказ с точки 
зору їх належності, допустимості під час 
прийняття процесуального рішення. Ме-
ханізм даної оцінки можна визначити у на-
ступних компонентах. По-перше, сторона 
обвинувачення та суддя повинні встанови-
ти загальні елементи вчинення криміналь-
ного правопорушення, зібрати всі фактичні 
данні, які свідчать про факт вчинення зло-
чину. По-друге, суддя повинен виключити 
можливість процесуальної помилки під час 
оцінки доказів та встановити істину, що 
свідчить про вину обвинуваченого. Кри-
мінальний та процесуальний закон вста-
новлюють засади оцінки доказів тільки на 
підставі їх ретельної, ґрунтовної перевір-
ки під час судового розгляду. Тільки судо-
ві докази можуть бути покладені у вирок. 
Остане, на що необхідно звернути увагу, це 
процесуальний підхід судді під час оцінки 
доказів, а саме чинне законодавство надає 
можливість суддя самостійно приймати рі-
шення щодо доказів та вини обвинувачено-

го. Ніхто не має право втручання у судову 
діяльність. 
Дані актуальні положення визначені за-

гальною теорією кримінального процесу, 
вони відображають теоретичні та практичні 
положення, окремі елементи механізму пра-
вової діяльності органів кримінальної юсти-
ції та суду. Незважаючи на низку моногра-
фічних видань, наукових публікацій щодо 
доказів, їх сутності, збирання, оцінки, акту-
альність та теоретичне визначення, прога-
лини чинного законодавства, які визначає 
практика залишаються. 

Мета статті включає до себе визначення 
системи доказів з точки зору їх практичної 
сторони. Необхідно запропонувати окремі 
елементи механізму збирання на підставі 
сукупності, оцінки доказів за участі сторін 
процесу, інших учасників, що допомагають 
визначити правила процедуру моделюван-
ня доказів у кримінальному провадженні, 
оскільки слідчий, прокурор, суддя не бу-
вають присутніми під час вчинення кримі-
нального правопорушення, злочину, але на 
підставі своєї життєдіяльності, теоретичних 
та практичних знань, юридичної кваліфіка-
ції мають можливість встановити всі обста-
вини кримінального злочину. Окремі прак-
тичні елементи збирання та оцінки доказів 
у чинному законодавстві України не відпо-
відають практичним положенням. Чинне 
законодавство встановило тезу, на підставі 
якої кримінальне право та процес під час 
зважування вини злочинця, тяжкості вчи-
неного злочину на перший план ставить 
соціальну та суспільну небезпеку особи, що 
підозрюється у вчинені кримінального пра-
вопорушення, застосовує міри захисту, згід-
но ст. 2 КПК України, а саме захист особи, 
суспільства та держави від кримінальних 
правопорушень. Однак, як проводити до-
судове розслідування щодо встановлення 
особи підозрюваного, на що звернути увагу 
в першу, або другу чергу, яким чином пови-
нні будуватися докази вини та докази сторо-
ни захисту. Визначити дані аспекти пробле-
ми необхідно як можна швидше. 

Наукова новизна одержаних результа-
тів полягає в тому, що під час комплексного 



50Ïðàâî.ua ¹ 3, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

дослідження теоретичних положень дока-
зів, визначення загальної та спеціальної те-
орії кримінального процесу необхідно нада-
ти практичний механізм збирання, оцінки 
доказів, визначити прогалини між проведе-
ним досудовим розслідуванням та судовим 
розглядом кримінального провадження. 
Надати окремі теоретичні юридичні кон-
струкції всіх обставин, що підлягають дока-
зуванню у кримінальному процесі.

Теоретичні положення, які обґрунто-
вують наукову новизну статті включають 
аналіз теоретичних положень, що визначе-
ні низкою авторів, які звертали свою увагу 
на загальну теорію доказів та доказування у 
кримінальному процесі. 
Необхідно звернути увагу на моногра-

фічні публікації, статті, виступи на конфе-
ренціях вчених, зокрема Ю.П. Алейнін, С.А. 
Альперт, Ю.В. Баулін, Т.В. Варфоломеєва, 
Т.Б. Вільчик, В.В. Вапнярчук, Ю.М. І. С. 
Галаган, Д.С. Сусло, І.В. Гловюк, В.П. Гми-
ирко, Грошевой, В.А. Журавель, О.В. Каплі-
на, В.О. Коновалова, М.М. Міхеєнко, В.М. 
Стратонов, С.М. Стахівський, Л.Д. Удалова, 
О.Г. Шило та ін.
Основні теоретичні викладки вчених 

можна визначити у наступних напрямках. 
По - перше, загальною умовою правильності 
процесуального рішення по кримінальному 
провадженню є встановлена повнота дока-
зів, які ретельно перевірені під час судового 
розгляду та відповідають засадам законнос-
ті, всебічності, повноти, об’єктивності тощо. 
По – друге, судова діяльність повинна бути 
підкріплена встановленими фактами, які 
вказують на вину обвинуваченого. Досто-
вірність факту є математична визначеність 
обставин кримінального правопорушення. 
В даному разі він повинен відповідати істо-
ричним та емпіричним положенням. 
Виходячи з історичних елементів суддя 

встановлює обставини, які мали місце у ми-
нулому за допомогою проведення судових 
дій. Оскільки він не був присутній під час 
вчинення злочину він повинен змоделюва-
ти обставини злочину таким чином, за допо-
могою учасників судового розгляду, таким 
чином щоб визначити істину та бути впев-
неним, що обвинувачений виновен. 

Емпіричні конструкції передбачають 
впевненість судді, який покладає у проце-
суальне рішення всі обставини, вчинення 
обвинуваченим, кримінального правопору-
шення. У вироку суддя вказує безпідставну 
впевненість вини обвинуваченого. Механізм 
складання вироку передбачає визначення 
всіх недоліків досудового розслідування, 
що встановлені під час судового розгляду, 
обставини перевірки показань та висновків 
експерта, спеціаліста. Перше значення в да-
ному разі набуває засада законності застосу-
вання кримінального та процесуального за-
кону. Судовий розгляд визначається на під-
ставі гіпотези, а саме обставин, що свідчать 
про відсутність вини. Другий елемент вклю-
чає загальну теорію кримінального проце-
су, зокрема розгляд вини обвинуваченого 
та докази на підставі засади презумпції не-
винуватості, забезпечення доведення вини 
з боку слідчого, прокурора, забезпечення 
права на захист. Всі сумніви повинні тракту-
ватися на користь обвинуваченого. 
Ю.П. Аленін, С.А. Альперт, Т.В. Вар-

фоломеєва, Т.Б. Вільчик, Ю.М. Грошевой, 
О.В. Капліна, О.Г. Шило, Л.Д. Удалова та ін. 
вказували, що у разі встановленого законо-
давством механізму доведення вини з боку 
сторони обвинувачення повинен протисто-
яти механізм встановлення невинуватості, 
якій засновано на засадах справедливості та 
використовуються стороною захисту. Осно-
вні положення включають до себе участь 
адвоката, забезпечення правової допомоги, 
роз’яснення прав, обов’язків та гарантій об-
винуваченому [1; 2; 4; 5; 10; 12; 17].

 Необхідно звернути увагу на окремі 
сумніви щодо встановлення обставин кримі-
нального правопорушення, злочину. З од-
ного боку, механізм встановлення сумнівів 
вказує на їх користь відносно обвинувачено-
го, згідно засади презумпції невинуватості. 
Інша сторона передбачає сумніви, що ви-
ходять з загальних елементів відволікання 
міркувань, а не з обставин кримінального 
провадження, хиткість висловлювань учас-
ників процесу, яка полягає в обмані, не-
можливості бути впевненим. В даному разі 
суддя не має права проголосити вирок на 
підставі сумнівів, що викликані матеріала-
ми кримінального провадження. Необхідно 
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зазначити, що сучасний кримінальний про-
цес не має середини між обвинуваченням 
та виправдуванням. Перед суддею стоїть 
питання складання вироку на підставі обви-
нувальних або виправдувальних доказів. На 
чашу ваг покладені рівні обставини фактич-
них даних, незважаючи на їх різну ступень. 
Суддя повинен скласти та проголосити ви-
правдувальний вирок. 
В.М. Стратонов, С.М. Стахівський, М.М. 

Міхеєнко та ін. вважали, що доказування пе-
редбачає своїм предметом спірні обставини 
кримінального правопорушення, злочину. 
Кримінальний процес повинен залишити 
всі зайві елементи, що не входять до голов-
ного факту доказування. Докази повинні до-
пускатися тільки ті, що визначені природою 
людського пізнання [14; 15; 16]. 
В.В. Вапнярчук, І. С. Галаган, Д.С. Сус-

ло, І.В. Гловюк, В.П. Гмиирко та ін. зазна-
чали, що панування визнання вини під-
озрюваним, обвинуваченим підчас досудо-
вого розслідування та судового розгляду, 
як доказ не повинен мати першочергового 
значення. Практика має багато прикладів 
коли підозрюваний приймав на себе вину, 
незважаючи на відсутність доказової бази. 
Аналіз визначення даних помилок досудо-
вого провадження можна сконцентрувати 
у наступному. По-перше, застосування від-
носно підозрюваного тиску, обману, погроз 
тощо. По-друге, підозрюваний зрозумів, що 
відносно нього може бути застосовано об-
меження свободи, щоб уникнути даних об-
ставин він йде на погодження слідства щодо 
визнання вини, хоча не вчиняв злочину. 
Підозрюваний може зробити фальшиву зая-
ву про вчинення злочину, щоб страждати за 
своїх близьких. По-третє, порушення кри-
мінального процесуального закону, а саме 
відмова: у спілкуванні адвоката, захисника; 
повідомлення про затримання особи його 
сім’ї; проведення допиту підозрюваного, як 
свідка тощо.
Можна констатувати, що слідчий, який 

с початку досудового розслідування має 
намір обвинувачення, а не встановлення 
об’єктивної істини не повинен проводити 
досудове розслідування. Всі факти визна-
ння вини обвинуваченим повинні пройти 
ретельну перевірку під час судового розгля-

ду. Якщо суддя встановить порушення чин-
ного законодавства, він повинен прийняти 
рішення про складання виправдувального 
вирок. Крім того всі аспекти порушення за-
кону повинен перевірити суд вищої апеля-
ційної інстанції [6; 7; 8; 9 ].
Ю.В. Баулін, В.А. Журавель, В.О. Коно-

валова, В.М. Стратонов та ін. проаналізува-
ли елементи дачі ложних показань окреми-
ми учасниками досудового та судового про-
вадження. Основний зміст їх теоретичних та 
практичних висновків полягає в тому, що в 
окремих випадках свідок не має можливості 
точно вказати на обставини вчинення зло-
чину, оскільки його життєдіяльність, прак-
тичний досвід не дозволяє точно вказати 
на елементи фактичних даних; іноді свідок 
забуває елементи злочину тощо. Практика 
має приклади коли відносно свідка здійсню-
ється тиск з боку підозрюваного. Всі факти 
ложних показань повинні бути встановлені 
тільки на підставі свій сукупності доказів, 
що вказують на вину або невинуватість об-
винуваченого [3; 11; 13; 16].
Аналіз їх теоретичних положень мож-

на визначити у наступних юридичних 
конструкціях, а саме показання учасників 
процесу, зокрема свідків є належними до-
казами, на підставі яких суддя має право 
визнати факт вчинення кримінального пра-
вопорушення, злочину та отримати відпо-
відь на вину обвинуваченого та істини по 
кримінальному провадженню. Однак, пра-
вова основа показань включає до себе їх пе-
ревірку та сукупність зі всьома іншими до-
казами. Показання не повинні мати суттєві 
протиріччя між всіма учасниками процесу. 
Слідчий, прокурор повинні під час перевір-
ки показань бути впевнені, що учасник про-
цесу не має недоліків під час оцінки події 
кримінального правопорушення. Свідок по-
винен надати деталі обставин вчинення зло-
чину, так як він їх оцінює. Крім того суддя 
повинен прийняти на увагу, що пам’ять лю-
дини має окремі обмеження та може сприй-
мати фактичні данні не в деталях, а уявляти 
окремі риси, виходячи зі своїх практичних 
навичок. Під час оцінки показань суддя по-
винен врахувати стать, вік, статус учасника 
процесу. Не можна проводити допит свідка 
більш ніж одну годину. Потрібно робити пе-
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рерву, оскільки втома свідка може привести 
до втрати цілісної картини показань. 
Таким чином можна сказати, що недолі-

ки оцінки показань під час складних кримі-
нальних обставин можуть бути частим яви-
щем у разі судового розгляду кримінального 
провадження. Суддя повинен оцінювати всі 
показання у сукупності з іншими доказами 
та прийняти справедливе судове рішення. 

Виклад загального матеріалу
Теоретичні положення доказів були 

предметом розгляду вченими, які надали 
розподіл на види, форми, групи. Окремі 
положення мають теоретичні та практичні 
спірні аспекти. Незважаючи на протиріччя 
з опонентами, основні елементи доказів ма-
ють чітку структуру. 
Теорія кримінального процесу визначає 

наступні види доказів, а саме: обвинуваче-
ні, виправдувальні; прямі та не прямі; фор-
мальні, не формальні докази; вербальні не 
вербальні; доскональні не доскональні; на-
лежні, допустимі не допустимі.
Сутність розподілу можна визначити на 

підставі практичних підходів у разі оцінки 
доказів, а саме прямі та не прямі, допустимі 
або недопустимі докази. Не прямі докази ( 
косвіни) мають велику різноманітність яку 
вони свідчать по відношенню доказовим 
фактам. Не прямі докази можуть бути від-
сутні під час досудового розслідування, або 
слідчий приймає процесуальне рішення 
про їх відсутність, а схиляється тільки до 
прямих доказів. В іншому разі не прямих 
(косвінних) доказів може бути багато, вони 
всі будуть свідчити про одне, що підозрюва-
ний знаходився у тому місті де був вчинений 
злочин. Не прямі докази надають слідчому 
можливість направити досудове розсліду-
вання та запропонувати встановити версії. 
В.О. Коновалова розкриває зміст версій 

та визначає, що вони повинні викривати 
підозрюваного у вчинені злочину. Необхід-
но зрозуміти, що між словом та справою у 
людини має бути великий розрив. По- пер-
ше, не завжди людина, яка погрожує може 
вчинити кримінальне правопорушення. 
По-друге, не завжди, особа, яка має інтер-
ес у вчинені злочину може його скоїти. По-
третє, під час проведення обшуку у під-

озрюваного може бути виявлено засоби 
вчинення злочину, а саме у лікаря ліки, які 
мають отруту, однак в даному разі слідчий, 
прокурор повинні перевірити всі версії під-
озрюваного та надати правову оцінку [13].
Процесуальне значення не прямих дока-

зів включає до себе неможливість оголошен-
ня обвинувального вироку на їх підставі.
Недопустимі докази у ст. ст. 87-88 КПК 

України визначені фактичні дані, факти, 
відомості про факти та докази, які отрима-
ні внаслідок істотного порушення прав та 
свобод людини. Закон пояснює, що істотні 
порушення прав людини включають до себе 
проведення процесуальних, слідчо-розшу-
кових дій, які потребують попереднього до-
зволу суду. На підставі ухвали слідчого судді 
слідчий, прокурор мають право проведення 
окремої категорії слідчо розшукових дій, які 
тимчасово обмежують процесуальні права 
та свободи людини. При цьому закон не за-
бороняє слідчому проведення обшуку без 
ухвали слідчого судді, у разі можливої втра-
ти доказів вини підозрюваного. 
Другий аспект включає до себе отриман-

ня доказів внаслідок катування, жорстокого, 
нелюдського або такого, що принижує гід-
ність особи, поводження або погрози засто-
сування такого поводження. В даному разі 
можна визначити два положення. 
По-перше передбачає проведення слід-

чих розшукових дій, після затримання під-
озрюваного, за участю адвоката, який захи-
щає права учасника процесу. Вони мають 
можливість спілкування необмежено для 
визначення позиції захисту. В даному разі 
отримання доказів з порушенням закону 
не можливо, оскільки адвокат є гарантом 
забезпечення прав підозрюваного. Другий 
елемент визначає отримання показань чи 
пояснень від особи, яка не була повідомле-
на про своє право відмовитися від дачі по-
казань та не відповідати на запитання, або 
їх отримання з порушенням цього права. 
Практика знає багато прикладів коли за-
триману особу, що підозрюється у вчинені 
кримінального правопорушення допитують 
як свідка. Слідчий в даному разі вводить в 
обману підозрюваного, не допускає до ньо-
го адвоката. Підозрюваний опинився в та-
кому правовому становище, що він не може 
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віддавати собі відповідь як він повинен по-
ступити. Слідчий використовує момент, що 
підозрюваний не знає закону, не має мож-
ливості його трактувати тому отримує по-
казання, що можуть бути використані проти 
підозрюваного. Суддя, під час судового роз-
гляду повинен виключити показання, що 
отримані слідчий без- забезпечення засобів 
захисту та шляхом обману.
Наступний аспект передбачає порушен-

ня права на перехресний допит. Під час про-
ведення даної слідчої розшукової дії слідчий 
повинен надати можливість участі адвоката, 
уникати обвинувальної позиції та забезпечи-
ти гарантії прав учасників процесу. Важли-
вою гарантією є технічне забезпечення про-
ведення слідчих розшукових дій. Всі питан-
ня, що виникають під час даної слідчої дії по-
винні фіксуватися як письмово так і технічно.
Прикладом є судове провадження, коли 

суддя під час судового розгляду став пере-
глядати перехресний допит між учасниками 
процесу. Адвокат звернув увагу суду на те, 
що у підозрюваного, обвинуваченого на об-
личчі є синяк, якій був відображено на моні-
торі. Висновок який зробив захисник це те, 
що відносно підозрюваного було застосова-
но тиск, фізичне насильство. В даному разі, 
адвокат вважав, що докази, що отримані під 
час перехресного допиту є недопустимими. 
Суддя погодився з клопотанням захисника 
та задовольнив його.
Закон надає право суду визнати недопус-

тимих доказів допустимими у окремих ви-
падках, якщо: сторони під час судового роз-
гляду прийшли до висновку та погодилися, 
що докази можуть бути визнані допустими-
ми; вони подаються для доказування щодо 
обставин кримінального правопорушення, 
за підозрюваний, обвинувачений вчинив їх; 
якщо підозрюваний, обвинувачений вико-
ристав докази для дискредитації свідка.
Якщо розглядати допустимість доказів то 

необхідно звернути увагу на проблему, яку 
встановлено чинним законодавством, зокре-
ма щодо повноважень дізнавача під час про-
ведення дізнання. Його повноваження ма-
ють суттєві відмінності зі слідчим, хоча за за-
коном процесуальні повноваження слідчого 
визначені повною мірою. Однак, дізнавач 
має право до початку досудового розсліду-

вання отримати пояснення, провести слідчі 
розшукові дії щодо встановлення обставин 
кримінального правопорушення. Слідчий 
суддя має права визнати доказами пояснен-
ня учасників процесу, як докази. Дане поло-
ження має протиріччя між процесуальними 
повноваженнями слідчого та дізнавача, не-
гативно впливає на проведення досудового 
розслідування. Необхідно привести ст. 40 
та ст. 40-1 КПК України до єдиного зміс-
ту, оскільки докази, які отримує дізнавач, в 
окремих випадках порушують права, свобо-
ди та гарантії учасників процесу. 

Висновок
Можна надати підстави для визначення 

охарактеризованих структурних ознак та 
функціональних елементів доказів, які по-
винні бути об’єктивними, відображати сут-
ність обставин кримінального правопору-
шення. Докази не повинні бути обвинуваль-
ними або виправдувальними, як слідчий, 
прокурор повинні встановити істину у кри-
мінальному провадженні та вину або неви-
нуватість підозрюваного, обвинуваченого. 
Суддя під час судового розгляду перевіряє 
докази сторони обвинувачення, на підставі 
засади законності, справедливості та вну-
трішнього переконання. Вирок проголошу-
ється на підставі всіх перевірених доказів. 
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PROCEDURAL PRINCIPLES 
OF EVIDENCE EVALUATION

Based on legal constructions, which are es-
tablished by the general and special theory of 
criminal law and process, the theoretical and 
practical elements of evidence and proving the 
circumstances of a criminal offense and crime 
are considered. Determining gaps in substan-
tive and procedural law. The scientifi c novelty 
of the article lies in the fact that during a com-
prehensive study of the theoretical provisions 
of evidence, a practical mechanism for collect-
ing and evaluating evidence was provided, 
and the gaps between the conducted pre-trial 
investigation and the judicial review of crimi-
nal proceedings were identifi ed. It has been 
proven that the main task of criminal pro-
ceedings remains its quick, complete, impar-
tial pre-trial investigation, with the purpose of 
trial, so that everyone who has committed a 
criminal offense, the crime is brought to jus-
tice to the extent of guilt, a procedural proce-
dure must be applied to each participant. The 
theoretical positions of the article are based 
on the scientifi c positions of scientists, their 
monographic publications, which constantly, 
in a new way, defi ne individual theoretical po-
sitions and today are a layer for improving the 
criminal process. The practical meaning of the 
article can be established for the use of crimi-
nal justice bodies. 

Key words: law, evidence, proof, guaran-
tees, criminal offense, criminal justice bodies, 
judge, prosecutor, lawyer, suspect, accused.
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ÇÀÕÎÄ²Â ÌÅÄÈ×ÍÎÃÎ ÕÀÐÀÊÒÅÐÓ

Досліджувана у статті проблематика 
вбачає основним завданням прокурорської ді-
яльності під час здійснення процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях 
щодо застосування примусових заходів медич-
ного характеру забезпечення реальних гаран-
тій захисту прав і законних інтересів цих осіб. 
При цьому принципово важливим для про-
курора є усвідомлення його відповідальності 
за дотриманням законності у провадженнях 
зазначеної категорії. Встановлено, що специ-
фіка участі прокурора у кримінальному про-
вадженні в суді щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру обумовлюється 
своєрідністю кола питань, які виносяться на 
розгляд суду в цьому різновиді судового прова-
дження.
Ключові слова: прокурор, примусові заходи 

медичного характеру, судовий розгляд.
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скерованих до суду обвинувальних актів 
окремо не вказується кількість направлених 
клопотань про застосування примусових за-
ходів медичного характеру для розгляду по 
суті. Вказану категорію поглинає загальне 
поняття скерованих обвинувальних актів, у 
тому числі клопотань про застосування при-
мусових заходів медичного та виховного 
характеру. Судити про кількість вказаних 
кримінальних проваджень можна з кількос-
ті поданих до слідчих суддів клопотань на 
стадії досудового розслідування та обраних 
запобіжних заходів у вигляді поміщення до 
закладу з надання психіатричної допомоги в 
умовах, що виключають її небезпечну пове-
дінку. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вказану проблематику в різних аспек-
тах досліджували науковці: Ю. М. Анто-
нян, Л. В. Багрій-Шахматов, В. М. Бурдін, 
С. Є. Віцин, М. Н. Голоднюк, В. О. Глушков, 
І. В. Жук, Г. М. Зільберблат, М. М. Книга, 
П. А. Колмаков, В. В. Лень, Н. А. Мирошни-
ченко, Є. В. Мищенко, А. А. Музика, Г. В. На-
заренко, А. П. Овчиннікова, Н. А.Орловська, 
Б. А. Протченко тощо.

Виклад основних положень
Реформа прокуратури, що невпинно 

триває в Україні, усебічно позначилася на 
зовнішніх і внутрішніх процесах функціону-
вання відповідної системи. Після загальноін-
ституційних і функціональних перетворень, 

Постановка проблеми
Державні гарантії дотримання прав і сво-

бод людини і громадянина є одним із най-
важливіших напрямів розвитку сучасного 
демократичного суспільства. Особливої ваги 
цей постулат набуває у сфері кримінального 
судочинства, якщо мова йде про обмежен-
ня свободи і особистої недоторканості та за-
стосування примусових заходів медичного 
характеру (ПЗМХ). Насамперед, це обумов-
лено зростаючою динамікою вчинення кри-
мінальних правопорушень неосудними осо-
бами. 
Згідно з офіційними статистичними да-

ними Офісу Генерального прокурора серед 
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зміни конституційних повноважень проку-
ратуру України згідно з міжнародно-право-
вими стандартами прокурорської діяльності 
та статусу прокурорів позбавлено функції на-
гляду за додержанням і застосуванням зако-
нів, а з початком роботи Державного бюро 
розслідувань – і функції досудового розсліду-
вання. 
Основним завданням прокурорської ді-

яльності під час здійснення процесуального 
керівництва в кримінальних провадженнях 
щодо застосування примусових заходів ме-
дичного характеру (ПЗМХ) вбачається за-
безпечення реальних гарантій захисту прав 
і законних інтересів цих осіб. При цьому 
принципово важливим для прокурора є усві-
домлення його відповідальності за дотриман-
ням законності у провадженнях зазначеної 
категорії [1]. Так, відповідно до ч. 1 ст. 512 
КПК України розгляд судом питань щодо 
застосування ПЗМХ здійснюється одноосо-
бово суддею в судовому засіданні за участю 
прокурора, обов’язковою участю фізичної 
особи, стосовно якої вирішується питання 
про застосування ПЗМХ, її законного пред-
ставника та захисника згідно із загальними 
правилами КПК України [2]. 
За наслідками аналізу участі прокурорів у 

розгляді по суті клопотань про застосування 
ПЗМХ можна зробити висновок щодо посту-
пового зменшення залишку нерозглянутих 
кримінальних проваджень щодо цієї враз-
ливої з точки зору дотримання прав і свобод 
категорії учасників – осіб, які вчинили кри-
мінальне правопорушення (злочин або кри-
мінальний проступок) в умовах неосудності 
або обмеженої осудності. Специфіка участі 
прокурора у кримінальному провадженні в 
суді щодо застосування ПЗМХ обумовлюєть-
ся своєрідністю кола питань, які виносяться 
на розгляд суду в цьому різновиді судового 
провадження. Так, відповідно до ч. 1 ст. 513 
КПК України у результаті судового розгляду 
мають бути з’ясовані наступні питання: 1) чи 
мало місце суспільно небезпечне діяння, кри-
мінальне правопорушення; 2) чи вчинено це 
суспільно небезпечне діяння, кримінальне 
правопорушення особою; 3) чи вчинила ця 
особа суспільно небезпечне діяння, кримі-
нальне правопорушення у стані неосудності; 
4) чи не захворіла ця особа після вчинення 

кримінального правопорушення на психічну 
хворобу, яка виключає застосування пока-
рання; 5) чи варто застосовувати до цієї осо-
би ПЗМХ і якщо так, то які. 
Аналіз вказаних питань дозволяє ствер-

джувати, що прокурор, реалізуючи свої по-
вноваження в цьому різновиді особливого 
порядку кримінального провадження, не 
підтримує публічне обвинувачення у тра-
диційному розумінні цього терміна. Зокре-
ма, звертає на себе увагу той факт, що до-
сліджуваний різновид судових процедур 
не передбачає встановлення і доведення 
суб’єктивних ознак посягання [3]. Відповід-
но, в межах цього процесу не може доводи-
тися винуватість особи, відтак і вирішуватися 
питання про її кримінальну відповідальність. 
Наприклад, С. Л. Шаренко з цього приво-
ду зазначає, що характерною рисою цього 
виду судового процесу є неможливість його 
завершення винесенням вироку і застосу-
ванням до особи заходів кримінальної від-
повідальності. Тут акцент зміщений у бік 
встановлення об’єктивних обставин вчинен-
ня посягання та стану особи, щодо якої ви-
рішується питання про застосування заходів 
примусу. По суті, предмет доказування у цій 
категорії справ зводиться до встановлення 
підстав для застосування ПЗМХ. У свою чер-
гу, ПЗМХ традиційно не відносять до форм 
реалізації кримінальної відповідальності [3]. 
Поряд з цим, наука кримінального процесу, 
як підстави щодо застосування ПЗМХ про-
понує розглядати тріаду обставин, які під-
лягають встановленню, а саме: 1) вчинення 
особою суспільно небезпечного діяння, кри-
мінального правопорушення, передбаченого 
Законом України про кримінальну відпові-
дальність; 2) встановлення факту неосуднос-
ті чи обмеженої осудності особи в порядку, 
передбаченому законом; 3) визнання осо-
би суспільно небезпечною через її психічну 
хворобу. Відтак, з урахуванням наведеного, 
потребує вирішення питання – у чому поля-
гає функціональна спрямованість діяльності 
прокурора в судовому процесі з вирішення 
питання про призначення ПЗМХ [3; 4]. 
На переконання В. В. Колодчина та-

А. Р. Туманянца, погляд, висловлений-
С. І. Рудським, відповідно до якого прокурор 
у досліджуваному процесі здійснює кримі-
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нальне переслідування, не відповідає вітчиз-
няним правовим реаліям [3]. Як зазначають 
деякі процесуалісти, у сучасному розумінні, 
кримінальне переслідування є діяльністю 
держави, яка має чітко виражений персоні-
фікований характер, тобто спрямована на 
викриття та доведення винності у вчиненні 
злочину конкретної особи. Тобто діяльність 
прокурора зі здійснення кримінального пе-
реслідування не може розглядатися у відриві 
від реалізації функції обвинувачення. Тому, 
заради справедливості, слід зазначити, що ді-
яльність прокурора у судовому розгляді пи-
тань застосування ПЗМХ носить елементи, 
які властиві діяльності обвинувача у процесі. 
Прокурор надає докази скоєння суспіль-

но небезпечного діяння, має довести, що вчи-
нено воно саме тією особою, щодо якої вирі-
шується питання про застосування ПЗМХ 
тощо. Але всі ці дії здійснюються не з метою 
реалізації кримінальної відповідальності по 
відношенню до особи, а з метою забезпечен-
ня законного та обґрунтованого застосування 
до неї примусових заходів безпеки та соціаль-
ного захисту. Дуалістична ж природа ПЗМХ, 
які застосовуються як з метою убезпечення 
оточення від проявів суспільно небезпечної 
активності хворої особи, так і переслідують 
гуманістичну мету реабілітації суб’єкта, який 
піддається медико-психіатричним заходам і 
має визначати функцію прокурора в цьому 
різновиді судового провадження [3]. 
На думку В. В. Колодчина, не має суттє-

вих відмінностей у функціональній спрямо-
ваності діяльності прокурора в обох цих ви-
дах особливого порядку провадження щодо 
застосування ПЗМХ. Зокрема, він вважає, 
що у провадженнях щодо осіб, які вчинили 
кримінальне правопорушення у стані осуд-
ності, але захворіли на психічну хворобу до 
ухвалення вироку, з моменту зміни порядку 
кримінального провадження функція під-
тримання державного обвинувачення транс-
формується у функцію представництва інте-
ресів держави в суді [3]. Ми не випадково 
вказали на представництво прокурором у 
межах цього різновиду кримінального про-
вадження інтересів саме держави, а не гро-
мадянина. Зокрема, у ст. 131 Конституції 
України зазначено, що прокуратура здій-
снює представництво інтересів держави в 

суді у виняткових випадках і в порядку, що 
визначені законом. Убачається, що судові 
процедури, спрямовані на вирішення пи-
тання про застосування ПЗМХ, передбача-
ють реалізацію засад змагальності та рівності 
сторін. І якщо обов’язкова участь (відповідно 
до ч. 1 ст. 512 КПК України) законного пред-
ставника та захисника, які діють на боці осо-
би, щодо якої вирішується питання про за-
стосування ПЗМХ, спрямовується на захист 
законних інтересів цієї особи, то участь про-
курора, хоча і не виключає необхідність за-
безпечення ним інтересів такої особи, але все 
ж у цілому обумовлена необхідністю захисту 
інтересів держави, які полягають у забезпе-
ченні тимчасової ізоляції суспільно небезпеч-
ної особи і подальшої її ресоціалізації [3]. 
Під час судового розгляду кримінальних 

проваджень щодо застосування ПЗМХ, до-
цільно звернути увагу на режим закритості 
такого процесу. До прикладу, як зазначає-
В. В. Колодчин, не варто виключати, що 
режим втаємничування відповідного судо-
вого провадження може бути застосовано 
і з метою нерозголошення відомостей про 
особисте та сімейне життя чи обставин, які 
принижують гідність особи. У низці випад-
ків окремі прояви поведінки психічно хво-
рої особи у приватному житті, при взаємодії 
з оточенням тощо можуть розглядатися як 
неадекватні і сприймаються з відразою як 
суспільно неприйнятні. Однак, остання під-
става для впровадження режиму закритого 
судового розгляду є факультативною, такою, 
що враховується лише за наявності відповід-
них проявів поведінки [3]. На наш погляд, 
слушною з цього приводу видається позиція 
С.Л. Шаренко, яка зазначає, що поширення 
відомостей про психічне захворювання осо-
би суперечить її інтересам, а тому справи про 
застосування ПЗМХ мають розглядатися в 
закритих судових засіданнях. 
З вищезазначеного питання у свій час ви-

словився і Верховний Суд. Так, у п. 11 поста-
нови Пленуму ВСУ «Про практику застосу-
вання судами примусових заходів медичного 
характеру та примусового лікування» № 7 від 
3 червня 2005 р. зазначається: «Оскільки ві-
домості про стан психічного здоров’я особи 
і надання психіатричної допомоги відповід-
но до ст. 6 Закону № 1489-III та принципу 6 
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додатка до Резолюції вважаються конфіден-
ційними (їх передання без згоди цієї особи 
можливе лише при провадженні дізнання, 
досудового слідства або судового розгляду 
і тільки за письмовим запитом особи, яка 
провадить дізнання, слідчого, прокурора та 
суду), рекомендувати судам висновки судо-
во-психіатричних експертиз у справах про 
застосування примусових заходів медичного 
характеру заслуховувати в закритих судо-
вих засіданнях, що відповідає положенням 
ч. 1 ст. 20 КПК». Аналізуючи позицію ВСУ, 
звернемо увагу, що постанова приймалася 
за часів дії КПК 1960 р. та у відповідності з 
цим кодексом. Хоча у ч. 2 ст. 419 КПК 1960 р. 
прямо зазначалося, що розгляд зазначених 
справ провадиться у відкритому судовому за-
сіданні [3; 5].

 Спираючись на власний досвід, убача-
ємо за доцільне проведення судового роз-
гляду у кримінальних провадженнях щодо 
застосування ПЗМХ у закритому режимі. Це 
підтверджується і законодавчими положен-
нями, оскільки відповідно до положень пп. 
3, 4 ч. 2 ст. 27 КПК України слідчий суддя, 
суд може прийняти рішення про здійснення 
кримінального провадження у закритому су-
довому засіданні в разі необхідності запобіг-
ти розголошенню відомостей про особисте та 
сімейне життя чи обставин, які принижують 
гідність особи, а також якщо здійснення про-
вадження у відкритому судовому засіданні 
може призвести до розголошення таємниці, 
що охороняється законом. 
Продовжуючи аналізувати участь про-

курора у судовому розгляді справ про засто-
сування примусових заходів характеру, слід 
звернути увагу на визначення кола осіб, за-
лучення яких у відповідний судовий процес 
має забезпечити прокурор для з’ясування 
необхідних обставин, доведення своєї по-
зиції у справі, забезпечення інтересів особи. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 512 КПК України 
судовий розгляд здійснюється одноособово 
суддею в судовому засіданні за участю про-
курора, обов’язковою участю фізичної осо-
би, стосовно якої вирішується питання про 
застосування примусових заходів медично-
го характеру, її законного представника та 
захисника згідно із загальними правилами 
КПК України. Поряд з цим, закон не від-

носить потерпілого до кола учасників цього 
судового процесу. Утім, як зазначає В. В. Ко-
лодчин, це не свідчить про те, що потерпілий 
не є учасником судового провадження щодо 
вирішення питань застосування ПЗМХ [3]. 
С. Л. Шаренко слушно зазначає, що свід-

чення потерпілого – це докази, на підставі 
яких суд приходить до висновку про наяв-
ність (відсутність) суспільно небезпечного ді-
яння, про вчинення діяння цією особою та 
про інші обставини справи. Більше того, по-
казання надані потерпілим, які безпосеред-
ньо сприймаються судом, дозволяють остан-
ньому відтворити картину вчинення суспіль-
но небезпечного діяння, зрозуміти характер 
хворобливих проявів поведінки особи [3; 6]. 
Разом із тим, вважаємо недоцільним вносити 
пропозицію щодо обов’язкової участі потер-
пілого в судовому розгляді відповідних пи-
тань. Так, відповідно до ст. 56 КПК України 
надання показань є правом, а не обов’язкам 
потерпілого, а відтак пропозиція обмеження 
цього процесуального права потерпілого не 
буде юридично виправданою. Тим не менш, 
на наш погляд, прокурор на стадії підготов-
чого провадження при вирішенні судом пи-
тань, передбачених ст. 315 КПК України, усе 
ж має наполягати на виклику потерпілого в 
судове засідання з метою з’ясування позиції 
останнього щодо його бажання брати участь 
у судовому розгляді та готовності надати 
показання [3]. Поряд з цим, слушними, на 
нашу думку, були б наступні зміни до чин-
ного КПК України, які б сприяли принципу 
правової визначеності. Зокрема необхідно 
усунути суперечності між ст.506 та 512 КПК 
Україні, де висвітлено різний підхід щодо 
обов’язковості участі фізичної особи, стосов-
но якої вирішується питання про застосуван-
ня примусових заходів медичного характеру 
в судовому розгляді. Крім цього, за умови 
вчинення особою, відносно якої судом вирі-
шується питання про застосування ПЗМХ у 
вигляді госпіталізації до закладу з надання 
психіатричної допомоги із суворим нагля-
дом, особливо тяжкого злочину передбачити 
можливість за клопотанням захисника та/або 
законного представника розглядати вказане 
клопотання колегіально, по аналогії із роз-
глядом кримінальних проваджень аналогіч-
ної категорії у загальному порядку. З ураху-
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ванням запропонованих змін, убачаємо за 
доцільне викласти ст. 512 КПК України в на-
ступній редакції: «Судовий розгляд здійсню-
ється одноособово суддею або колегіально 
судом у складі трьох суддів у разі вчинення 
суспільно небезпечного діяння, що підпадає 
під ознаки особливо тяжкого злочину за на-
явності відповідного клопотання захисника 
та/або законного представника фізичної осо-
би, відносно якої вирішується питання про 
застосування примусових заходів медичного 
характеру, за участі прокурора, законного 
представника та захисника згідно із загаль-
ними правилами КПК України. Участь фі-
зичної особи у судовому розгляді визначаєть-
ся характером розладу психічної діяльності 
чи психічного захворювання відповідно до 
висновку судово-психіатричної експертизи, 
та у разі наявності застережень з боку ліка-
рів-психіатрів здійснює їх через законно-
го представника, захисника. Неможливість 
участі фізичної особи в кримінальному про-
вадженні повинна бути засвідчена у висно-
вку судово-психіатричної експертизи». 
У підсумку зазначимо, що прокурор має 

довести перед судом критерії застосування 
певного ПЗМХ та неможливість застосуван-
ня менш суворого заходу, якими згідно із ч. 1 
ст. 94 КК України є: (а) характер та тяжкість 
захворювання; (б) тяжкість вчиненого діян-
ня; (в) ступінь небезпечності психічно хворо-
го для себе або інших осіб. Хоча перший з 
цих факторів має медичний характер, а інші 
- юридичний, усі вони пов’язані між собою, 
зокрема, характер психічного розладу ви-
значає ступінь суспільної небезпечності осо-
би, а також її схильність до вчинення певних 
різновидів суспільно небезпечних діянь, а 
тяжкість вчиненого діяння є фактичним під-
твердженням останнього [7]. Недоведення 
прокурором цих спеціальних обставин тяг-
не за собою один із альтернативних наслід-
ків, передбачених частинами 4 або 5 ст. 513 
КПК України. Так, якщо буде встановлено, 
що особа вчинила у стані неосудності суспіль-
но небезпечне діяння, а на момент судового 
розгляду особа видужала або внаслідок змін 
у стані її здоров’я відпала потреба в засто-
суванні ПЗМХ, суд постановляє ухвалу про 
закриття кримінального провадження щодо 
застосування ПЗМХ, тобто в такому разі осо-

ба не підлягає ні кримінальній відповідаль-
ності, ні застосуванню ПЗМХ. Разом з тим, у 
ч. 6 ст. 94 КК України передбачено можли-
вість передачі психічно хворого на піклуван-
ня родичам або опікунам з обов’язковим лі-
карським наглядом, якщо не буде визнано за 
необхідне застосування до нього ПЗМХ [7]. 
Якщо ж прокурором не була доведена 

неосудність особи на момент вчинення сус-
пільно небезпечного діяння, а також у разі 
одужання особи, яка після вчинення кри-
мінального правопорушення захворіла на 
психічну хворобу, суд закриває кримінальне 
провадження щодо застосування ПЗМХ, але 
після цього прокурор повинен розпочати 
кримінальне провадження в загальному по-
рядку. Відповідно, у цьому випадку особли-
вий порядок кримінального провадження 
замінюється на загальний, як це має місце 
при відмові суду в затвердженні угоди або 
у звільненні особи від кримінальної відпові-
дальності. У разі, якщо прокурором повно і 
переконливо доведено всі вказані вище об-
ставини, суд постановляє ухвалу про застосу-
вання ПЗМХ. 

Висновок
Отже, специфіка участі прокурора під 

час застосування судом примусових заходів 
медичного характеру обумовлюється сво-
єрідністю кола питань, які виносяться на 
розгляд у цьому різновиді судового прова-
дження. Зважаючи на приписи ч. 1 ст. 513 
КПК України, прокурор має довести в суді: 
по-перше, чи вчинила особа суспільно небез-
печне діяння, кримінальне правопорушення 
у стані неосудності; по-друге, чи не захворі-
ла ця особа після вчинення кримінального 
правопорушення на психічну хворобу, яка 
виключає застосування покарання; по-третє, 
чи слід застосовувати до цієї особи ПЗМХ і 
які саме. Разом з тим, убачається за доцільне 
також внести зміни до ч.1 та ч.2 ст.513 КПК 
України та викласти у наступній редакції: 
ч.1 ст. 513 «1. Під час постановлення ухвали 
про застосування примусових заходів медич-
ного характеру суд з’ясовує такі питання: 1) 
чи вчинено це суспільно небезпечне діяння, 
кримінальне правопорушення особою, від-
носно якої подано клопотання про застосу-
вання примусових заходів медичного харак-
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теру; 3) чи вчинила особа суспільно небезпеч-
не діяння, кримінальне правопорушення у 
стані, у якому вона не усвідомлювала значен-
ня своїх дій і не могла ними керувати; 4) чи 
усвідомлює на цей час особа значення своїх 
дій і чи може ними керувати; 5) чи слід засто-
совувати до цієї особи примусові заходи ме-
дичного характеру і якщо так, то якого саме 
виду та суворості. ч 2 ст. 513 «2. Визнавши до-
веденим, що ця особа вчинила суспільно не-
безпечне діяння у стані неосудності або після 
вчинення кримінального правопорушення 
захворіла на психічну хворобу, яка виклю-
чає можливість застосування покарання, суд 
постановляє ухвалу про застосування при-
мусових заходів медичного характеру, у якій 
зазначає, який саме вид примусових заходів 
медичного характеру слід застосувати та до 
якого саме закладу з надання психіатричної 
допомоги слід направити особу для примусо-
вого лікування. При винесенні вказаного рі-
шення необхідно врахувати фактичне місце 
проживання особи та його близьких родичів/
опікунів/піклувальників».
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Kushpit Volodymyr
PARTICIPATION OF THE 

PROSECUTOR IN THE COURT HEARING 
OF CASES ON THE APPLICATION OF 

COERCIVE MEASURES OF A MEDICAL 
CHARACTER

The problems studied in the article consider 
the main task of the prosecutor’s activity during 
the implementation of procedural guidance in 
criminal proceedings regarding the use of co-
ercive measures of a medical nature to ensure 
real guarantees of protection of the rights and 
legitimate interests of these persons. At the same 
time, it is fundamentally important for the pros-
ecutor to be aware of his responsibility for com-
pliance with legality in the proceedings of the 
specifi ed category. It has been established that 
the specifi city of the prosecutor’s participation 
in criminal proceedings in court regarding the 
application of coercive measures of a medical 
nature is determined by the peculiarity of the 
range of issues that are brought to the court for 
consideration in this type of court proceedings.

Keywords: prosecutor, coercive measures of 
a medical nature, court proceedings.
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В статье рассмотрены актуальные 
вопросы ответственности государства перед 
лицом, не виновным в совершении преступле-
ния. Проанализированы конституционные 
принципы ответственности государства 
перед лицом, и определено, что Уголовно-
процессуальное законодательство Украины 
не содержит адекватных существенных 
процессуальных гарантий защиты лица, не-
виновного в совершении преступления, в связи 
с отсутствием в Уголовном процессуальном 
кодексе Украины понятия реабилитации, ее 
условий и оснований, правового механизма вос-
становления нарушенных прав и свобод, возме-
щения вреда, причиненного лицу незаконным 
и необоснованным уголовным преследованием, 
незаконным осуждением. На основе анали-
за юридической литературы, нормативно-
правовых актов государств СНГ предложено 
внести изменения в Уголовный и Уголовно-
процессуальный кодексы Украины.

 Ключевые слова: ответственность го-
сударства, лицо не виновное в совершении 
преступления, уголовная ответственность, 
реабилитируемый, элементы реабилитации, 
возмещение вреда.
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жави. Відповідно до вимог ст. 3 Конституції 
України держава відповідає перед людиною 
за свою діяльність. Цей конституційний 
принцип дотримання прав людини, у тому 
числі у сфері кримінального судочинства, 
пов’язує і позитивно обмежує дії держави, 
її органів та посадових осіб. Утвердження і 
забезпечення прав і свобод людини є голо-
вним обов’язком держави. 
Вивчення матеріалів слідчої, прокурор-

ської, судової практики, результати науко-
вих досліджень, правова статистика свідчать 
про те, що приблизно 30% людей потрапля-
ють «під приціл» правоохоронних органів 
випадково, незаконно. Нерідко – задля ви-
конання такого собі «плану» щодо «посадок» 
[1]. У 2019 році суди винесли 920 виправду-
вальних вироків, тоді як у 2020 – 687, з них 
347 виправдувальних вироків з реабілітую-
чих підстав. Процесуальна процедура ре-
абілітації осіб, незаконно і необґрунтовано 
притягнутих до кримінальної відповідаль-
ності, незаконно засуджених, та відшкоду-
вання їм шкоди не визначена у чинному 
КПК України. 
Таким чином, відповідальність держави 

перед особою за незаконне і необґрунтова-
не кримінальне переслідування, незакон-
не засудження є химерною і не відповідає 
конституційним принципам. Вирішення за-
значеної проблеми потребує розробки пра-
вової концепції щодо відповідальності дер-
жави перед реабілітованим, унормування у 
чинному КПК поняття, підстави реабіліта-
ції, удосконалення правового механізму за-

Постановка проблеми
Права людини і громадянина на життя, 

здоров’я, честь і гідність, недоторканість і 
безпеку визначені конституційними нор-
мами фундаментальними. У державі вони 
визначені як найвища соціальна цінність. 
Права і свободи людини та їх гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності дер-
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хисту прав реабілітованого, відшкодування 
шкоди в повному обсязі за рахунок держави 

Стан дослідження проблеми
Наукова розробка правових та проце-

суальних аспектів поновлення прав особи, 
не винуватої у вчиненні злочину, розгляда-
лися в дореволюційний період С. І. Віктор-
ським, П. І. Люблінським, І. Я. Фойниць-
ким; в радянській період – Б. Т. Безлєпкі-
ним, І. Л. Петрухіним, М. І. Пастуховим, 
М. С. Строговичем та іншими вченими. У 
сучасний період проблеми реабілітації до-
сліджували Л. В. Бойцова, Р. В. Гаврилюк, 
А. М. Глибіна, О. О. Корнєєв, О. М. Мат-
вєєв, О. О. Подопригора О. В. Капліна, 
М. Р. Мазур, В. Т. Нор, М. Є. Шумило. Вони 
внесли ряд пропозицій щодо поняття, під-
став реабілітації, удосконалення правово-
го механізму захисту прав реабілітованого. 
Водночас, не розроблена правова концепції 
щодо відповідальності держави перед реабі-
літованим, положення інституту реабіліта-
ції, як самостійного інституту кримінально-
процесуального права. 

Мета і завдання дослідження
Метою статті є аналіз юридичної літе-

ратури, законодавства України та держав 
СНД , які регламентують захист прав та сво-
бод особи, не винуватої у вчиненні злочину. 
Завдання дослідження визначити межі від-
повідальності держави перед особою, визна-
ною не винуватою у вчиненні злочину (реа-
білітованою).

Виклад основного матеріалу
Правова держава – це відповідальна 

держава; однією з її найбільш характерних 
ознак є можливість публічно-правових ви-
мог до державної влади. Демократичний 
конституційний лад передбачає у такий 
спосіб і легітимізацію вимог громадянина на 
справедливе правосуддя. При цьому інди-
відуальний інтерес збігається з інтересами 
самої держави та суспільства в цілому. Від-
повідальність держави виступає одночасно 
основою особистих прав та важливою скла-
довою розумної політики влади. 
Слід погодитися із Дж.-Ф. Аканді-Ком-

бе (Akandji-Kombe), що для оцінки ступе-

ня виконання державою своїх зобов’язань 
та їх обсягу використовується підхід, за 
яким кожне право тягне за собою три типи 
зобов’язань: «Зобов’язання поважати права 
людини» (англ. – obligation to respect), яке 
вимагає від державних органів та інших 
представників держави («державних аген-
тів») не вчинювати порушень прав люди-
ни; «зобов’язання захищати права людини» 
(англ. – obligation to protect), що передбачає 
обов’язок держави захистити носіїв прав 
людини від протиправного втручання тре-
тіх осіб у їх реалізацію та покарати право-
порушників; нарешті «зобов’язання впрова-
джувати (забезпечувати здійснення) права 
людини» (англ. – obligation to implement), 
що вимагає від держави вживати активних 
дій (заходів) з метою сприяння повній реа-
лізації та дієвості прав людини [2, с. 5, 6]. На 
жаль, в Україні всі три зобов’язання не ви-
конуються в повній мірі.

 За даними Департаменту процесуаль-
ного керівництва Генеральної прокуратури 
України деякі оперативні працівники, слід-
чі під час розслідування злочинів допуска-
ють фізичне і психічне насильство, фальси-
фікацію доказів та інші серйозні порушення 
прав і свобод особи [3]. Державні органи, 
у зв’язку з недосконалістю чинного кримі-
нального процесуального та кримінального 
законодавства, не забезпечують проведення 
оперативного і неупередженого розсліду-
вання кожного факту фальсифікації доказів, 
протиправного насильства, катування ін-
ших неправомірних дій, реабілітацію особи, 
визнаною не винуватою у вчиненні злочи-
ну. Кримінально-процесуальними наслідка-
ми фальсифікації доказів, насильства, кату-
вання є винесення неправосудного вироку, 
ухвали або постанови відносно особи, яка не 
вчинила злочин. 
Суттєвими порушеннями прав людини і 

громадянина в кримінальному судочинстві 
є незаконне і необґрунтоване притягненнях 
до кримінальної відповідальності, незакон-
не затримання, незаконний запобіжний за-
хід взяття під варту, підписки про невиїзд, 
незаконне засудження. 
На законодавчому рівні (ст.2) визначена 

підстава кримінальної відповідальності, тоб-
то вчинення особою суспільно небезпечно-
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го діяння, яке містить склад кримінального 
правопорушення, передбаченого Кримі-
нальним кодексом [4]. У теорії криміналь-
ного і кримінально-процесуального права 
мають місце суперечливі точки зору щодо 
тлумачення поняття «притягнення до кри-
мінальної відповідальності». Варто виділити 
деякі позиції: 
а) притягнення до кримінальної відпові-

дальності тотожне поняттю притягнення в 
якості обвинуваченого [5, c. 16; 6, с. 21–22];
б) притягнення до кримінальної відпові-

дальності – це процес, початком якого є ви-
несення постанови про притягнення особи 
як обвинуваченого, а завершенням – вине-
сення судового вироку [7, c. 70];
в) притягнення до кримінальної відпові-

дальності означає: засудити поведінку особи 
шляхом постановлення вироку [8, c. 76].
Значна більшість учених вважає, що 

притягнення до кримінальної відповідаль-
ності складається з двох взаємопов’язаних 
дій: винесення мотивованої постанови про 
притягнення особи як обвинуваченого і 
пред’явлення обвинувачення. 
Правові підстави притягнення до кри-

мінальної відповідальності визначені в КК 
України, тоді як процесуальна процедура, 
яка включає порушення кримінальної спра-
ви, збір доказів, що вказують на вчинення 
злочину певною особою, висунення обвину-
вачення, затвердження обвинувального ви-
року прокурором і направлення справи до 
суду, доведення прокурором обвинувачен-
ня в суді, постановлення судом обвинуваль-
ного вироку, визначаються нормами КПК 
України. У зв’язку з цим вважаємо, що при-
тягнення до кримінальної відповідальності 
розпочинається з притягнення особи як об-
винуваченого і завершується постановлен-
ням обвинувального вироку.

 Дослідження кримінально-правового 
аспекту підстави кримінальної відповідаль-
ності як на теоретичному, так і законодавчо-
му рівні дозволяють зробити висновок про 
те, що наслідками притягнення невинуватої 
особи до кримінальної відповідальності є ви-
несення неправосудного вироку, ухвали або 
постанови, що суперечить вимогам консти-
туційного, кримінального процесуального 
та кримінального законодавства. Відповідно 

до вимог конституційних норм держава від-
повідає перед людиною за свою діяльність. 
Цей конституційний принцип дотримання 
прав людини, у тому числі у сфері кримі-
нального законодавства, пов’язує і позитив-
но обмежує дії держави, її органів та поса-
дових осіб У зв’язку з цим частину 1 статті 
2 КК доповнити і викласти у такій редакції 
«Підставою кримінальної відповідальності 
є вчинення особою суспільно небезпечно-
го діяння, яке містить склад кримінального 
правопорушення, передбаченого цим Ко-
дексом. Притягнення невинуватої особи до 
кримінальної відповідальності є підставою 
для її реабілітації ».

 Кримінально-процесуальне законодав-
ство України не містить адекватні істотні 
процесуальні гарантії захисту особи, неви-
нуватої у вчиненні злочину. У Криміналь-
ному процесуальному кодексі України від-
сутні такі поняття, як реабілітація, умови і 
підстави реабілітації, правовий механізм по-
новлення порушених прав і свобод, відшко-
дування шкоди, завданої особі незаконним і 
необґрунтованим кримінальним пересліду-
ванням, незаконним засудженням. Правова 
реабілітація потребує комплексного науко-
вого дослідження і законодавчого унорму-
вання.
У юридичній літературі немає чіткого і 

однозначного визначення поняття реабі-
літації. Так, Б.Т. Безлєпкін і Т.Т. Таджиєв 
у своїх працях ототожнюють реабілітацію 
з фактом виправдання особи чи закриття 
щодо неї кримінальної справи за відсутніс-
тю події або складу злочину, недоведеністю 
участі обвинуваченого у вчиненні злочину 
[9; 10]. Іншу точку зору у своїх досліджен-
нях виражають М.І. Пастухова, Н.Я. Шило, 
М.Є. Шумило, зазначаючи, що реабілітація 
– це визнання уповноваженими органами 
невинуватості особи у відповідному проце-
суальному рішенні і відновлення її поруше-
них прав [11;12;13]. Тоді як Л.В. Бойцова, 
О.В. Капліна є прибічниками погляду реабі-
літації, як процедури відновлення прав і ре-
путації невинних осіб, підданих необґрун-
тованому кримінальному переслідуванню 
[14;15] . 
Вважаємо, що від правильного розумін-

ня сутності реабілітації значною мірою зале-
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жить визначення поняття реабілітації, фор-
мування теоретичних положень інституту 
реабілітації та унормування в Кримінально-
му процесуальному кодексі України умови і 
підстави реабілітації, відшкодування шко-
ди, завданої особі незаконним і необґрун-
тованим кримінальним переслідуванням, 
незаконним засудженням. Водночас у теорії 
кримінально-процесуального права недо-
статньо обґрунтовані елементи реабілітації.

 Науковий аналіз юридичної літератури, 
результати нашого дослідження дозволили 
нам зробити висновок про те, що основні 
елементи реабілітації розкривають її сут-
ність . Такими є: 

1) процесуальний акт реабілітації слід-
чого, прокурора – постанова про закриття 
кримінального провадження відносно осо-
би, за відсутністю події або складу злочину, 
недоведеністю участі обвинуваченого у вчи-
ненні злочину;

2) процесуальний акт реабілітації суд-
ді, суду – виправдувальний вирок, коли не 
встановлено подію злочину, коли в діянні 
підсудного немає складу злочину, коли не 
доведено участі підсудного у вчиненні зло-
чину;

3) процесуальний акт реабілітації судді – 
постанова про закриття кримінального про-
вадження відносно особи за результатами 
попереднього розгляду при наявності об-
ставин, які вказують на відсутність події зло-
чину або відсутність складу злочину;

4) процесуальний акт реабілітації суду 
апеляційною, касаційною інстанції – поста-
нова про закриття кримінального прова-
дження відносно особи за реабілітуючими 
підставами;

5) процесуальний акт реабілітації суду 
апеляційною, касаційною інстанцією – ухва-
ла про скасування неправосудного вироку 
суду першої інстанції; та закриття кримі-
нального провадження відносно особи за 
реабілітуючими підставами; 

 6) процесуальний акт реабілітації суду 
апеляційною, касаційною інстанцією – ухва-
ла про скасування постанови суду першої 
інстанції щодо застосування до особи при-
мусових заходів медичного чи виховного 
характеру і закриття кримінального прова-
дження; 

 7) поновлення порушених прав і свобод 
реабілітованого та усунення інших негатив-
них наслідків незаконного і необґрунтова-
ного кримінального переслідування, неза-
конного засудження, неправосудного судо-
вого рішення про застосування примусового 
заходу виховного чи медичного характеру;

8) відшкодування реабілітованому за ра-
хунок держави в повному обсязі фізичної, 
майнової та моральної шкоди. 
Слід зазначити, що основні елементи ін-

ституту реабілітації розкривають її сутність, 
визначають умови і підстави прийняття 
акту реабілітації відносно невинуватої осо-
би у вчиненні злочину на досудовому слід-
стві, у судових інстанціях, визначають межі 
відповідальності держави за незаконність і 
необґрунтованість кримінального переслі-
дування особи, незаконне засудження. Об-
ґрунтування основних елементів реабіліта-
ції, розкриття їх змісту має певне наукове 
і практичне значення. Вважаємо, що реабі-
літація – це встановлений законом порядок ви-
знання невинуватості особи у вчиненні злочину, 
поновлення її порушених прав і свобод, відшкоду-
вання за рахунок держави в повному обсязі фі-
зичної, майнової, моральної шкоди, завданої осо-
бі незаконним і необґрунтованим кримінальним 
переслідуванням, незаконним засудженням, не-
правосудним судовим рішенням про застосуван-
ня примусового заходу медичного чи виховного 
характеру.
Безспірною є позиція науковців, які 

вважають, що фальсифікація доказів обви-
нувачення є підставою реабілітації особи 
незаконно притягнутої до кримінальної від-
повідальності [16]. З моменту реабілітації 
в особи, яка була незаконно притягнута до 
кримінальної відповідальності на підставі 
сфальсифікованих доказів, з’являється пра-
во на відшкодування за рахунок держави 
в повному обсязі фізичної, майнової та мо-
ральної шкоди. Таким чином, реабілітація 
особи, незаконно притягнутої до криміналь-
ної відповідальності, є умовою використан-
ня нею конституційного права(ст.56, ч.4 
ст.62 Конституції України) на відшкодуван-
ня заподіяної шкоди.
Порівняльний аналіз кримінального 

процесуального законодавства держав СНД, 
Латвії, Литви дозволяє зробити висновок 
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про те, що в положеннях КПК більшості 
держав унормовано правовий механізм за-
хисту прав реабілітованого, відшкодування 
шкоди. У нормах Кримінального процесу-
ального кодексу Республіки Азербайджан, 
Республіки Білорусь, Республіки Казахстан, 
Республіки Молдова призначенням кримі-
нального процесу визначено захист неви-
нуватого від кримінального переслідуван-
ня і засудження. Вважаємо, що завданням 
кримінального судочинства є кримінальне 
переслідування винуватої особи у вчиненні 
злочину і справедливе її покарання, захист 
особи від незаконного і необґрунтованого 
кримінального переслідування. Зазначені 
положення доцільно унормувати у кримі-
нальному процесуальному законодавстві 
України.

Висновки
Враховуючи викладене, вважаємо до-

цільним доповнити Кримінальний процесу-
альний кодексу України главою «Реабіліта-
ція», у положеннях якої викласти поняття 
реабілітації, умови та процесуальні підста-
ви визнання права особи на реабілітацію; 
суб’єкти реабілітаційних правовідносин; 
підстави часткової реабілітації на досудово-
му і в судовому провадженні; процесуаль-
ний порядок реабілітації в ситуації приму-
сової самообмови, фальсифікації доказів; по-
рядок поновлення порушених прав і свобод 
реабілітованого; поняття фізичної шкоди 
та порядок її відшкодування; визначення 
майнової, моральної шкоди, завданої реа-
білітованому, правовий механізм відшкоду-
вання майнової шкоди; усунення наслідків 
моральної шкоди реабілітованому та її ком-
пенсація .

 Унормування інституту реабілітації 
сприятиме забезпеченню виконання держа-
вою своїх зобов’язань перед громадянами і 
буде сприятиме тому, що відповідальність 
держави за шкоду у сфері правосуддя стане 
об’єктивною і буде ґрунтуватися на принци-
пі рівності публічних прав та обов’язків гро-
мадян. Невинувата у вчиненні злочину осо-
ба, яка постраждала внаслідок недосконало-
го функціонування державного механізму, 
наділяється правом на компенсацію за раху-
нок усього суспільства, і цим відновлюється 

порушений баланс. Фактично держава, яка 
може діяти не інакше, як через свої органи, 
відповідає за власні акти і виступає надій-
ним гарантом відновлення прав, який, в та-
кий спосіб. Державна відповідальність базу-
ється на засадах публічного права тому, що 
неправомірні акти влади завдають шкоди не 
тільки приватним, а й загальним інтересам, 
а, визнаючи особу невинуватою у вчиненні 
злочину, відшкодовуючи шкоду реабіліту-
ємому, держава захищає соціальні блага, 
здійснює свої політичні, юридичні задачі .
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АНОТАЦІЯ 
В статті розглянуті актуальні питання 

відповідальності держави перед особою, не ви-
нуватою у вчиненні злочину. Проаналізовані 
конституційні принципи відповідальності 
держави перед особою, та визначено, що Кри-
мінально-процесуальне законодавство України 
не містить адекватні істотні процесуальні 
гарантії захисту особи, невинуватої у вчинені 
злочину, у зв’язку із відсутністю у Криміналь-
ному процесуальному кодексі України понят-
тя реабілітації, її умов і підстав, правового 
механізму поновлення порушених прав і сво-
бод, відшкодування шкоди, завданої особі не-
законним і необґрунтованим кримінальним 
переслідуванням, незаконним засудженням. 
На основі аналізу юридичної літератури, нор-
мативно-правових актів держав СНД запро-
поновано внести зміни в Кримінальний та 
Кримінально процесуальний кодекси. 
Ключові слова: відповідальність держави, 

особа не винувата у вчинені злочину, кримі-
нальна відповідальність, реабілітуємий, еле-
менти реабілітації, відшкодування шкоди.
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У статті розглянуті актуальні питання 

відповідальності держави перед особою, не 
винуватою у вчиненні злочину. Проаналізо-
вані конституційні принципи відповідаль-
ності держави перед особою та визначено, 
що Кримінально-процесуальне законодав-
ство України не містить адекватні істотні 
процесуальні гарантії захисту особи, неви-
нуватої у вчиненні злочину, у зв’язку із від-
сутністю у Кримінальному процесуальному 
кодексі України поняття реабілітації, її умов 
і підстав, правового механізму поновлення 
порушених прав і свобод, відшкодування 
шкоди, завданої особі незаконним і необ-
ґрунтованим кримінальним переслідуван-
ням, незаконним засудженням
З’ясовано, що державні органи, у зв’язку 

з недосконалістю чинного кримінального 
процесуального та кримінального законо-
давства, не забезпечують проведення опе-
ративного і неупередженого розслідування 
кожного факту фальсифікації доказів, про-
типравного насильства, катування інших 
неправомірних дій, реабілітацію особи, ви-
знаною не винуватою у вчиненні злочину. 
Кримінально-процесуальними наслідками 
фальсифікації доказів, насильства, катуван-
ня є винесення неправосудного вироку, 
ухвали або постанови відносно особи, яка не 
вчинила злочин. 
Окреслено основні елементи інституту 

реабілітації, які розкривають її сутність, ви-
значають умови і підстави прийняття акту 
реабілітації відносно невинуватої особи у 
вчиненні злочину на досудовому слідстві, у 
судових інстанціях, визначають межі відпо-
відальності держави за незаконність і необ-



67

Íàóìîâà À.Î. - Àêòóàëüí³ ïèòàííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ äåðæàâè ïåðåä îñîáîþ...

ґрунтованість кримінального переслідуван-
ня особи, незаконне засудження. Надано 
поняття реабілітації, як встановленого законом 
порядку визнання невинуватості особи у вчинен-
ні злочину, поновлення її порушених прав і сво-
бод, відшкодування за рахунок держави у повно-
му обсязі фізичної, майнової, моральної шкоди, 
завданої особі незаконним і необґрунтованим 
кримінальним переслідуванням, незаконним за-
судженням, неправосудним судовим рішенням 
про застосування примусового заходу медичного 
чи виховного характеру.
На основі проведеного дослідження ре-

комендовано доповнити:
- частину 1 статті 2 Кримінального 

кодексу України і викласти у такій редакції 
«Підставою кримінальної відповідальності 
є вчинення особою суспільно небезпечно-
го діяння, яке містить склад кримінального 
правопорушення, передбаченого цим Ко-
дексом. Притягнення невинуватої особи до 
кримінальної відповідальності є підставою 
для її реабілітації .»

-  Кримінальний процесуальний ко-
дексу України главою «Реабілітація», у поло-
женнях якої викласти поняття реабілітації, 
умови та процесуальні підстави визнання 
права особи на реабілітацію; суб’єкти реабі-
літаційних правовідносин; підстави частко-
вої реабілітації на досудовому і в судовому 
провадженні; процесуальний порядок реа-
білітації в ситуації примусової самообмови, 
фальсифікації доказів; порядок поновлення 
порушених прав і свобод реабілітованого; 
поняття фізичної шкоди та порядок її від-
шкодування; визначення майнової, мораль-
ної шкоди, завданої реабілітованому, право-
вий механізм відшкодування майнової шко-
ди; усунення наслідків моральної шкоди 
реабілітованому та її компенсація.
З’ясовано, що унормування інституту 

реабілітації сприятиме забезпеченню ви-
конання державою своїх зобов’язань перед 
громадянами і буде сприятиме тому, що від-
повідальність держави за шкоду у сфері пра-
восуддя стане об’єктивною, і буде ґрунтува-
тися на принципі рівності публічних прав та 
обов’язків громадян.
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ÐÎÇÓÌÍ² ÑÒÐÎÊÈ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍß

Стаття присвячена дослідженню питан-
ня про розумність строків у к римінальному 
провадженні, забезпечення виконання судових 
рішень у розумні строки. Розумними вважа-
ються строки, що є об’єктивно необхідними для 
виконання процесуальних дій та прийняття 
процесуальних рішень. Розумні строки не мо-
жуть перевищувати передбачені цим Кодексом 
строки виконання окремих процесуальних дій 
або прийняття окремих процесуальних рішень. 
Виконано докладний аналіз провідних засад 

розумності строків у кримінальному процесу-
альному праві, який дав можливість виділити 
їх неупереджені еталони за адресатом, спосо-
бом визначення, способом обчислення, визна-
ченості, стадіями процесу та функціональним 
призначенням.
Обстежено основні риси строків, серед яких 

– часові межі й обставини кримінального про-
вадження. Аргументовано практичну акту-
альність питань розумності строків у Кримі-
нальному процесуальному кодексі України.
Одержані підсумки дослідження вкотре до-

казали, що необхідною умовою успішного поси-
лення продуктивності додержання розумності 
строків під час проваджень є систематична 
співпраця всіх інститутів влади. Визначено 
можливості майбутніх наукових праць щодо 
наступних досліджень дефініцій розумного 
строку та його місця в модерному законодав-
чому аспекті.
Ключові слова: процесуальні строки, ро-

зумність строків, засади кримінального про-
вадження. 

 ÑÊÐÈÏÅÖÜ Õðèñòèíà Ðîìàí³âíà - ñòóäåíòêà ïåðøîãî (áàêàëàâðñüêîãî) 
ð³âíÿ âèùî¿ îñâ³òè Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî ³íñòèòóòó ïðàâà, ïñèõîëîã³¿ òà 
³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó «Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà»
 ÊÐÈÆÀÍÎÂÑÜÊÈÉ Àíàòîë³é Ñòàí³ñëàâîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, 
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè êðèì³íàëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó Íàâ÷àëüíî-íàóêîâîãî 
³íñòèòóòó ïðàâà, ïñèõîëîã³¿ òà ³ííîâàö³éíî¿ îñâ³òè Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó 
«Ëüâ³âñüêà ïîë³òåõí³êà» 

ORCID ID: 0000-0002-2432-5286. 
 ÓÄÊ [351.75:324:342.9](477)

DOI 10.32782/LAW.UA.2022.3.9

Постановка проблеми
Кримінальний процесуальний кодекс 

України (далі - КПК України) визначає, 
що завданням кримінального проваджен-
ня є забезпечення швидкого, повного та 
неупередженого розслідування і судового 
розгляду. Розумність строків є однією із за-
гальних засад кримінального проваджен-
ня, яким повинні відповідати зміст та фор-
ма кримінального провадження.
Справедливість у кримінальному про-

цесі, забезпечення прав людини є нездій-
снені без додержання законом встановле-
них строків. Вони привчають до порядку 
учасників у кримінальному провадженні, 
забезпечують динамічність процесу та пе-
редбачуваність. Без існування строків на 
ту чи іншу кримінальну процесуальну дію 
або без їх додержання в кримінальному 
процесуальному судочинстві зароджуєть-
ся деспотизм, масові недотримання прав і 
свобод громадян. Процесуальні строки ма-
ють велику значимість у захисті особи від 
інкримінації.

Аналіз дослідження проблеми
Серед праць з кримінального проце-

суального права досить важко знайти ро-
боти, чиї автори не торкалися б питань, 
пов’язаних з процесуальними строками, 
про те саме цій темі присвячена лише не-
значна кількість праць, серед яких слід на-
звати роботи: Хабло О. Ю., Степанов О.С., 
Климчук М. П., Карабут Л. В., Штефан М. Й., 
Зейкан Я. П., Оборотов І. Г., Баб’як А. В., 
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Заїка С. О., Коваленко Є. Г., Фомін С. Б., 
Малютін І. А.

Метою статті є трактат правового регу-
лювання розумних строків кримінального 
провадження.

Виклад основного матеріалу
Принцип розумності — це розв’язання 

питань регулювання правових відносин, 
враховуючи інтереси учасників, крім цьо-
го інтереси громадян і публічні інтереси, з 
урахуванням нагромаджених у суспільстві 
уявлень при цих історичних обставинах 
розумових можливостей, знань та досвіду, з 
метою забезпечення об’єктивного розподі-
лу інтересів у суспільстві.
Цей принцип розуміється як засада 

кримінального процесу розумності строків. 
Будь - яка процесуальна дія або процесу-
альне рішення повинні бути реалізовані 
або ж санкціоновані в розумні строки. 
Чинним законодавством України не 

окреслюється дефініція строків на роз-
гляд справ по суті. Однак, у 1997 році було 
оголошено дійсною Конвенцію про захист 
прав людини і основоположних свобод. 
Вона закріплює провідні демократичні га-
рантії прав кожного громадянина. У пунк-
ті 1 статті 6 визначено: «Кожен має право 
на справедливий і публічний розгляд його 
справи впродовж розумного строку неза-
лежним і безстороннім судом, встановле-
ним законом, який вирішить спір щодо 
його прав та обов’язків цивільного харак-
теру або встановить обґрунтованість будь-
якого висунутого проти нього криміналь-
ного обвинувачення» [1]. 
У статті 28 Кримінального процесуаль-

ного кодексу України зазначено, що під час 
кримінального провадження кожна проце-
суальна дія або процесуальне рішення по-
винні бути виконані або прийняті в розумні 
строки. Розумними вважаються строки, що 
є об’єктивно необхідними для виконання 
процесуальних дій та прийняття процесу-
альних рішень. Розумні строки не можуть 
перевищувати передбачені Кодексом стро-
ки виконання окремих процесуальних дій 
або прийняття окремих процесуальних рі-
шень [2].

Додержання розумних строків під час 
кримінального провадження уможливлює 
реалізацію законних прав і свобод усіх учас-
ників. Під час процесуального проваджен-
ня своєрідного значення набувають часові 
межі з метою здійснення повноважень і ви-
рішення завдань, відповідно до законодав-
ства України. 
Науковці дотримуються єдиної думки, 

що саме еталони для визначення розум-
ності строків є доволі демократичними та 
модерними механізмами для забезпечення 
кримінального провадження. Серед осно-
вних варті уваги такі, як складність кримі-
нального провадження, яка визначається з 
урахуванням кількості підозрюваних, обви-
нувачуваних та кримінальних правопору-
шень, щодо яких здійснюється проваджен-
ня, обсягу та специфіки процесуальних 
дій, необхідних для здійснення досудового 
розслідування, поведінка учасників кримі-
нального провадження, спосіб здійснення 
слідчим, прокурором і судом своїх повно-
важень [2]. 
У юридичному словнику вказано: «Ро-

зумний строк – це найкоротший строк 
розгляду й вирішення адміністративної 
справи, достатній для надання своєчасно-
го (без невиправданих зволікань) судово-
го захисту порушених прав, свобод та ін-
тересів у публічно-правових відносинах» 
[3]. 
Коваленко Є.Г. писав, що процесуаль-

ні строки – це «різновид правових засобів, 
спрямованих на забезпечення правильного 
здійснення в кожній кримінальній справі 
завдань судочинства, тобто різновид про-
цесуальних гарантій…» [4, с. 19]. 
На думку вчених, кримінальні проце-

суальні строки – це правова категорія, що 
покликана забезпечувати виконання функ-
ціональних обов’язків усіх учасників кримі-
нального процесу. Очевидно, що порушен-
ня строків тягне за собою досить негативні 
наслідки – порушення прав та інтересів 
громадянина, невідворотність дій, що на-
стали внаслідок порушення термінів. До-
сить часто спотворене сприйняття й пору-
шення строків посадовими особами під час 
кримінально-процесуального проваджен-
ня є причиною порушення конституційних 
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гарантій, що суперечить демократичним 
принципам країни [5, с. 72]. 
Результат розгляду абстрактно-логічної 

бази розумності строків дав можливість ви-
ділити їх неупереджені еталони за: 
− адресатом – визначені процесуальні 

строки для суду (учасника провадження, 
посадової особи); 
− способом визначення – конкретна 

дата (конкретний період); 
− способом обчислення – кількісні пері-

оди (години, дні, місяці, роки), конкретна 
дата, конкретний період; 
− визначеності – точно визначені (част-

ково визначені); 
− стадіями процесу – досудове розсліду-

вання, судове розслідування, перегляд су-
дового рішення; 
− функціональним призначенням – 

швидкий розгляд (оптимальний розгляд) 
[6, с. 7]. 
На досудових періодах кримінального 

процесу розрізняють строки, що гаранту-
ють права і свободи громадян, і строки, що 
гарантують права і свободи окремих гро-
мадян. Строки, які окреслюють крайні тер-
міни для затримання, узяття під варту чи 
домашній арешт, призначені забезпечити 
дотримання законних інтересів усіх учас-
ників процесу, тоді як строки досудового 
слідства відзначаються скороченням часу 
від моменту вчинення правопорушення до 
застосування до порушника відповідних за-
ходів. 
Розкриття кримінального правопору-

шення в найкоротший термін і притягнен-
ня осіб, які вчинили злочин, до відпові-
дальності, передбаченої законом, у повній 
мірі залежать від додержання провідних 
принципів: оперативності кримінального 
провадження, законності, об’єктивності до-
слідження справи, публічності тощо. Отже, 
розумність строків нездійсненна без ґрун-
товного й поглибленого дослідження об-
ставин кримінального процесу. 

Висновки
Здійснивши фрагментарний розгляд 

проблематики, зауважуємо, що питання 
провідних засад розумності строків зали-
шається актуальним і сьогодні. 

Абстрактно - логічною базою для фор-
мування провідних засад розумності стро-
ків у Кримінальному процесуальному ко-
дексі України є підходи: системний щодо 
часових меж і діяльнісний. З-поміж часо-
вих властивостей виділяємо також істори-
ко-теоретичний контекст. Поняття «розум-
ність строків» вміщує безліч складників і 
нерозривно пов’язано з часом у всіх його 
ознаках. 
Розумні строки мають чимале значення 

для істинного та продуктивного процесу-
ального провадження. Забезпечення стро-
ків, передбачених законодавством, є гаран-
тією «високої якості» судочинства, позаяк, 
розуміння змісту й важливості строків ма-
тиме ствердний авторитет на результатив-
ність і об’єктивність розгляду справ по суті. 
Подальші можливості дослідження вба-

чаємо в закономірності розгорнутого фор-
мулювання поняття «розумного строку» та 
більш деталізованішого закріплення його 
на законодавчому рівні, започаткування 
результативної процедури контролю за до-
держанням розумності строків під час кри-
мінального процесуального провадження.
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SUMMARY 
The article is devoted to the study of the issue 

of the reasonableness of time limits in criminal 
proceedings, ensuring the execution of court 
decisions within reasonable time limits. Terms 
that are objectively necessary for the execution of 
procedural actions and the adoption of procedural 
decisions are considered reasonable. Reasonable 
terms may not exceed the terms provided by this 
Code for the execution of individual procedural 
actions or the adoption of individual procedural 
decisions.

A detailed analysis of the leading principles 
of the reasonableness of time limits in criminal 
procedural law was carried out, which made it 
possible to distinguish their unbiased standards 
by addressee, method of determination, method of 
calculation, certainty, stages of the process and 
functional purpose.

The meaning of the main concepts is analyzed. 
The signifi cance of the main components inherent 
in the criminal procedural process has been 
elaborated.

The main features of the terms are formulated, 
including time limits and circumstances of criminal 
proceedings. The practical relevance of issues of 
reasonableness of terms in the Criminal Procedure 
Code of Ukraine is argued.

The results of the study once again proved that 
a necessary condition for successfully increasing 
the productivity of keeping reasonable deadlines 
during the proceedings is the systematic cooperation 
of all government institutions. Possibilities of 
future scientifi c works regarding further studies of 
defi nitions of a reasonable term and its place in the 
modern legislative aspect are determined.

Key words: terms, principles, criminal 
proceedings, procedural terms, reasonableness of 
terms.
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У дослідженні здійснено кримінально-право-
вий аналіз порушення законів та звичаїв війни 
(ст. 438 КК України). Простежено особливості 
припису про відповідальність за погане пово-
дження з військовополоненими та цивільним 
населенням у міжнародно-правовому аспектах. 
Здійснено оцінку норми про поводження з вій-
ськовополоненими та цивільним населенням 
на її відповідність приписам міжнародного 
права, що визначають «правила ведення оголо-
шеної війни чи будь-якого іншого збройного кон-
флікту». Виявлено та пояснено бланкетний 
характер кримінально-правової заборони щодо 
порушення законів та звичаїв війни.
Визначено проблеми захисту прав і свобод 

людини в період збройних конфліктів на осно-
ві аналізу чинних міжнародно-правових і наці-
ональних актів, у тому числі їх особливостей 
в Україні. У якості одного з основних методів 
аналізу використано порівняльний, за допо-
могою якого проведено порівняння вітчизня-
ної практики реалізації системи захисту прав 
людини з правовою базою регулювання об’єкта 
дослідження та аналіз міжнародного гумані-
тарного права. Зазначено, що значну роль у до-
триманні та регулюванні прав людини під час 
збройних конфліктів відіграє міжнародне гу-
манітарне право. Проаналізовано захист прав 
людини у рамках міжнародного права прав лю-
дини та в рамках міжнародного гуманітарного 
права.
Ключові слова: війна, військові злочини, 

військовополонений, погане поводження, на-
сильство, жорстокість.
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Постановка проблеми
Упродовж усього свого історичного 

розвитку людство потерпало від безкінеч-
них війн та конфліктів. Після закінчення 
Другої світової війни в різних куточках 
планети продовжують виникати все нові 
й нові збройні конфлікти, що призводять 
до вбивств та всіляких знущань над вій-
ськовополоненими та цивільним населен-
ням, спричиняють гуманітарні катастрофи. 
Це спонукало міжнародне співтовариство 
ввести правила ведення війни чи інших 
збройних конфліктів і сформулювати нор-
ми, що забороняють подібні діяння і вста-
новлюють відповідальність за їх вчинення 
[1, с.2]. Лише у ХХ ст. міжнародні злочини 
призвели до мільйонів невинних смертей, 
до винищення цілих народів, а також руй-
нування культурного надбання людства. 
І це все відбувається на фоні активної ді-
яльності світової спільноти по запобіганню 
збройним конфліктам та війнам, а також ма-
совим порушенням прав людини. У зв’язку 
з цим, питання ефективного реагування та 
запобігання злочинам проти миру, безпеки 
людства та міжнародного правопорядку є 
одними з актуальних проблем сьогодення 
[2, с.118].
Після повномасштабного вторгнен-

ня РФ на територію України мають місце 
численні випадки порушення прав і сво-
бод людини, що полягає у жорстокому по-
водженні з цивільним населенням та вій-
ськовополоненими, вигнання цивільного 
населення для примусових робіт, розграбу-
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вання національних цінностей на окупова-
ній території, застосування засобів ведення 
війни, заборонених міжнародним правом 
тощо. Таким чином окупанти, здійснюючи 
цілеспрямоване знищення цивільного на-
селення та руйнуючи інфраструктуру, тим 
самим нехтують нормами міжнародного 
права, оскільки вчиняють злочини проти 
людяності. Так, поширеними є випадки, 
коли військові РФ під час ведення агре-
сивної війни користуються забороненими 
видами зброї. При цьому дуже часто спеці-
ально використовують її саме проти цивіль-
ного населення. 

 У доповіді Управління Верховного 
комісара Організації Об’єднаних Націй 
з прав людини щодо ситуації з правами 
людини в Україні вказується, що вчине-
ні військовими РФ порушення включали 
позасудові страти, катування та жорстоке 
поводження, сексуальне насильство, судо-
ве переслідування військовополонених за 
участь у бойових діях, порушення гарантій 
справедливого судового розгляду, відмову 
в наданні медичної допомоги, виставлен-
ня для цікавості публіки, порушення умов 
інтернування, брак їжі та води, погані са-
нітарні умови, розграбування особистих 
речей [3, с.6]. А тому вказані злочинні дії 
повинні отримати належну кримінально-
правову оцінку. На цьому етапі у Єдиному 
державному реєстрі судових рішень Украї-
ни передбачено дев’ять вироків, за якими 
осіб були визнано винними в порушенні 
законів та звичаїв війни (ст.438 КК Укра-
їни). Не викликає заперечень той факт, 
що відповідних злочинів є значно більше, 
оскільки в ході захоплення окремих тери-
торій України російськими військовими 
вчинялися масові звірства щодо цивільно-
го населення України. Із ЗМІ також відомо 
про факти негуманного поводження з вій-
ськовими Збройних Сил України, які пере-
бували у полоні. Очевидно, що процедура 
притягнення винних до кримінальної від-
повідальності за порушення законів та зви-
чаїв війни не є одномоментною, а потребує 
відповідного розслідування та доказування 
таких випадків. А тому в перспективі таких 
обвинувальних вироків буде значно біль-
ше.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінально-правової про-

тидії вчиненню злочину, передбаченого 
ст.438 КК України рідко були предметом 
розгляду у юридичній літературі. Такий 
стан речей зумовлений передусім тим, що 
аналізована норма в практичній діяль-
ності не застосовувалась, а тому фактично 
була «мертвою». Втім у зв’язку з подіями, 
які мали місце 24 лютого 2022 р., відповід-
не питання набуло нового розмаху. Окре-
мі його аспекти розглядались у працях 
О.Ф. Бантишева, І.П. Бліщенка, В.О. Глуш-
кова, В.М. Киричка, В.І. Кучера, І.І. Лука-
шука, В.О. Миронової, В.О. Навроцького, 
Л.І. Скреклі, В.П. Панова, Ю.О.Поліщука, 
П.Л.Фріса, М.І. Хавронюка, Н.М.Ярмиш та 
інших. Внесок цих авторів у розвиток пи-
тань кримінально-правової протидії пору-
шенню законів та звичаїв війни, безумовно, 
є цінним. Втім чимало питань мають диску-
сійний характер та потребують належного 
вивчення.
З огляду на це, метою статті є вивчення 

національних та міжнародних стандартів 
боротьби з порушенням законів та звичаїв 
війни.

Виклад основних положень
Норма про відповідальність за пору-

шення законів та звичаїв війни має блан-
кетний характер, а відтак її зміст залежить 
від інших нормативно-правових актів.-
Є ціла низка міжнародних документів, у 
яких регламентується заборона порушен-
ня законів та звичаїв війни, а саме: Кон-
венція про захист прав людини та осново-
положних свобод від 4 листопада 1950 р., 
Женевська конвенція про поводження з 
військовополоненими від 12 серпня 1949 
р., Женевська конвенція про захист цивіль-
ного населення під час війни від 1 2 серп-
ня 1949 р., Декларація про захист жінок і 
дітей при надзвичайних обставинах та під 
час збройних конфліктів від 14 грудня 1974 
р., Конвенція про заборону або обмеження 
застосування конкретних видів звичайної 
зброї, які можуть  вважатися такими, що за-
вдають надмірних ушкоджень або мають 
невибіркову дію від 10 жовтня 1980 р., Кон-
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венція проти катувань та інших жорстоких, 
нелюдських або таких, що принижують гід-
ність видів поводження і покарання від 10 
грудня 1984 р., Протокол про заборону за-
стосування на війні задушливих, отруЙних 
або інших подібних газів і бактеріологічних 
засобів від 17 червня 1925 року, Додатко-
вий протокол до Женевських конвенцій від 
12 серпня 1949 року, що стосується захисту 
жертв міжнародних збройних конфліктів 
(Протокол I) від 8 червня 1977 р. тощо.
Нормами національного законодавства 

також передбачена заборона порушення 
законів та звичаїв війни. Так, відповід-
но до Інструкції про порядок виконання 
норм міжнародного гуман  ітарного права 
у Збройних Силах України від 9 червня 
2017 р. за № 704/30572 військовослужбов-
ці та працівники Збройних Сил України за 
порушення норм міжнародного гуманітар-
ного права можуть бути притягнуті як до 
дисциплінарної, так і до кримінальної від-
повідальності. Відповідальність військово-
службовців (громадян) України за злочини, 
пов’язані з порушенням норм МГП, перед-
бачена у Розділі ХІХ Кримінального кодек-
су України. До кримінальної відповідаль-
ності притягуються особи, які вчинили сер-
йозні порушення МГП. До них відносять 
наступні: серйозні порушення, направлені 
проти людей; серйозні порушення, направ-
лені проти майна; серйозні порушення, 
вчинені шляхом віроломного використан-
ня міжнародно визнаних розпізнавальних 
емблем (знаків) і сигналів.
До серйозних порушень МГП, направ-

лених проти людей, належать:
навмисне вбивство, катування та не-

людське поводження; навмисне заподіяння 
тяжких страждань або серйозного каліцтва 
чи нанесення шкоди здоров’ю людини; 
напад на небезпечні установки і споруди, 
якщо відомо, що це спричинить надмірні 
втрати серед цивільного населення або зна-
чні збитки цивільним об’єктам; нелюдське 
поводження, яке супроводжується прини-
женням гідності людини, у тому числі за-
стосування практики апартеїду, геноциду 
та інших дій, які ґрунтуються на расовій 
дискримінації; наказ не залишати нікого 
в живих; позбавлення права на неуперед-

жене та належне судочинство; обмеження 
доступу населення до їжі, води; застосуван-
ня заборонених видів зброї; використання 
«живих щитів» тощо [4].
Що ж до кримінальної відповідальнос-

ті за порушення законів та звичаїв війни, 
то така передбачена ст.438 КК України, а 
саме: 

- жорстоке поводження з військово-
полоненими або цивільним населенням;

- вигнання цивільного населення для 
примусових робіт;

-  розграбування національних цін-
ностей на окупованій території;

- застосування засобів ведення війни, 
заборонених міжнародним правом;

- інші порушення законів та звичаїв 
війни, що передбачені міжнародними до-
говорами, згода на обов’язковість яких на-
дана Верховною Радою України;

- віддання наказу про вчинення та-
ких дій;

- ті самі діяння, якщо вони поєднані з 
умисним вбивством.

 Так, першою формою вчинення аналі-
зованого посягання є жорстоке поводжен-
ня з військовополоненими або цивільним 
населенням. У кримінально-правовій теорії 
вказується, що жорстоке поводження поля-
гає в умисному, безжальному діянні (дії або 
бездіяльності), що є проявом садизму зло-
чинця, яке спрямоване проти іншої особи і 
характеризується такими методами впливу 
на організм, унаслідок яких заподіюються 
фізичні та (або) моральні страждання [5, 
с.10]. Відповідно до п.1 ст.3 Женевської 
конвенції про захист цивільного населення 
під час війни від 12 серпня 1949 р. з особа-
ми, які не беруть активної участі в бойових 
діях, у тому числі з особами зі складу зброй-
них сил, що склали зброю, а також із тими, 
хто hors de combat унаслідок хвороби, по-
ранення, затримання чи з будь-якої іншої 
причини поводяться гуманно, без будь-
якої ворожої дискримінації, причиною якої 
слугують раса, колір шкіри, релігія чи ві-
рування, стать, походження чи майновий 
стан чи будь-які інші подібні критерії. Із 
цією метою є забороненими й залишати-
муться забороненими будь-коли та будь-де 
такі діяння стосовно зазначених вище осіб: 
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a) насильство над життям й особистістю, зо-
крема всі види вбивств, завдання каліцтва, 
жорстоке поводження й тортури; b) захо-
плення заручників; c) наруга над людською 
гідністю, зокрема образливе та принизливе 
поводження; d) засудження та застосуван-
ня покарання без попереднього судового 
рішення, винесеного судом, який створено 
належним чином і який надає судові гаран-
тії, визнані цивілізованими народами як 
необхідні.
Дещо схоже положення також перед-

бачене у «Порядку здійснення заходів 
щодо поводження з військовополоненими 
в особливий період» від 17 червня 2022 р. 
№721. Щоправда, у цьому документі регла-
ментуються положення, які спрямовані на 
захист військовополонених від жорстокого 
поводження. У п.3 передбачено, що з вій-
ськовополоненими завжди необхідно по-
водитись гуманно, не допускаючи стосовно 
них насильства, жорстокого поводження і 
тортур, образливого та принизливого став-
лення, залякування та цікавості публіки, 
засудження та застосування покарання без 
попереднього судового рішення, винесено-
го судом, який створено належним чином. 
Військовополонених не можна піддавати 
фізичному каліченню, медичним чи науко-
вим експериментам будь-якого характеру, 
які не обґрунтовані потребою у проведен-
ні медичного, стоматологічного або стаціо-
нарного лікування військовополоненого та 
не здійснюються в його інтересах.
Наступною формою вчинення аналі-

зованого посягання є інші порушення 
законів та звичаїв війни, що передбаче-
ні міжнародними договорами, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України. До таких порушень слід 
відносити напад держави-агресора на ци-
вільні об’єкти (цивільні лікарні, шкільні 
установи), розграбування особистих ре-
чей, заборона пропуску всіх посилок з ме-
дикаментами та санітарними матеріалами, 
а також предметами, необхідними для ви-
конання релігійних обрядів, які призна-
чаються тільки для цивільного населення 
тощо. Як приклад вчинення вказаної фор-
ми злочину, слід навести вирок Новоза-
водського районного суду міста Чернігова 

від 31 серпня 2022 р. Так, на Л. співучас-
никам злочину з числа військового коман-
дування ЗС РФ було покладено обов`язки 
щодо безпосереднього ведення бойових 
дій, а саме здійснення, із застосуванням 
броньованої техніки та іншого озброєн-
ня, вогневого ураження військових цілей 
та об`єктів цивільної інфраструктури, які 
завідомо не є військовими цілями, на те-
риторії України. Останній, усвідомлюючи 
тяжкі наслідки своїх дій, у тому числі у 
вигляді загибелі та поранення цивільних 
осіб, погодився їх виконувати. 
Л. 1 березня 2022 року, знаходячись у 

дворі приватного господарства, розумію-
чи, що він порушує вимоги міжнародного 
гуманітарного права, а саме статті 33 Кон-
венції про захист цивільного населення 
від 12.08.1949 р., ст.ст. 28 та 47 Конвенції 
про закони та звичаї війни на суходолі від 
18.10.1907 р., ст. 4 Додаткового протоколу 
до Женевських конвенцій від 12.08.1949, 
що стосується захисту жертв міжнарод-
них збройних конфліктів (Протокол І), від 
08.06.1977 р., з метою протиправного за-
володіння чужим майном, діючи з прямим 
умислом і корисливим мотивом, відкрито, 
з погрозою застосування насильства, не-
безпечного для життя та здоров`я особи, а 
саме: погрожуючи вогнепальною зброєю, 
висловив потерпілому громадянину Укра-
їни, вимогу зняти із себе золоті вироби та 
передати йому. У свою чергу, потерпілий, 
реально сприймаючи погрозу для свого 
життя та здоров`я, виконуючи вимогу об-
винуваченого, зняв із себе золотий ший-
ний ланцюжок, на якому знаходився зо-
лотий хрестик, та передав їх останньому. 
У результаті чого обвинувачений заволо-
дів золотими виробами, що не виправдане 
воєнною необхідністю, чим вчинив пору-
шення законів та звичаїв війни, що перед-
бачені міжнародними договорами, згода 
на обов`язковість яких надана Верховною 
Радою України [6].
Відповідно до ст.18 Женевської конвен-

ції про захист цивільного населення під час 
війни від 12 серпня 1949 р., «цивільні лі-
карні, організовані для надання допомоги 
пораненим, хворим, інвалідам та породіл-
лям, за жодних обставин не можуть бути 
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об’єктом нападу, натомість вони завжди 
користуються повагою сторін конфлікту й 
перебуватимуть під їхнім захистом». Управ-
ління Верховного комісара Організації 
Об’єднаних Націй з прав людини підтвер-
дило пошкодження або руйнування 252 ме-
дичних установ унаслідок бойових дій. Се-
ред них 152 лікарні (зокрема, 17 дитячих 
лікарень і 12 перинатальних центрів і по-
логових будинків), 12 психоневрологічних 
закладів та 88 інших медичних закладів. З 
них 209 було пошкоджено, 24 зруйновано, 
а 19 розграбовано. УВКПЛ вважає, що фак-
тична кількість пошкоджених медичних 
закладів, ймовірно, буде значно вищою [3, 
с.14].
Ще однією формою вчинення злочину, 

передбаченого ст.438 КК України, є пору-
шення законів та звичаїв війни, поєднане 
з умисним вбивством. Так, у пе  ріод з 1 лю-
того до 31 липня 2022 року зафіксовано 12 
649 випадків загибелі або поранення ци-
вільних осіб у країні. Серед них:

- 5 385 цивільних осіб загинули (2 111 
чоловіків, 1 435 жінок, 173 хлопчика і 147 
дівчат, а також 1 48 1 дорослий і 38 дітей, 
стать яких ще не вдалося встановити);

 - 7 264 цивільні особи  дістали поранень 
(1 454 чоловіка, 1 056 жінок, 221 хлопчик і 
157 дівчат, а також 4  183 дорослих і 193 ди-
тини, стать яких ще не вдалося встановити) 
[3, с.11].
Як приклад, слід навести вирок 

Солом`янського районного суду м. Києва 
віл 23 травня 2022 р. Так, приблизно о 08 
годині ранку 28.02.2022 р. неподалік села 
Комиші Охтирського району Сумської об-
ласті, колона ЗС РФ вирушила у бік дер-
жавного кордону України з Російською Фе-
дерацією, проїх авши через село Комиші. 
Однак, неподалік села Грінченкове вказану 
колону було розбито Збройними Силами 
У країни, внаслідок чого БМП та автомо-
біль Камаз було знищено. У зв`язку з цим, 
близько 15 військовослужбовців ЗС РФ, що 
лишилися без транспортних засобів для пе-
ресування, розділилися на декільк  а груп, 
до однієї з яких увійшли 5 військовослуж-
бовців ЗС РФ.
У подальшому вказаними військовос-

лужбовцями був помічений автомобіль сі-

рого кольору марки Фольксваген «Пассат». 
Коли цей автомобіль порівнявся з військо-
вослужбовцями ЗС РФ, останні, діючи з ме-
тою заволодіння цим автомобілем, здійсни-
ли   ряд пострілів зі своєї автоматичної зброї 
у бік вказаного автомобіля, у результаті 
чого пошкодили у ньому кузов, лобове скло 
та переднє ліве колесо. При цьому, водій 
зупинився та, з метою збереження власно-
го життя і здоров`я, покинув свій автомо-
біль, сховавшись на узбіччі з правої сторо-
ни дороги.
Після закінчення обстрілу автомобіля 

п`ять військовослу  жбовців РФ разом зі сво-
єю зброєю, а саме автоматами Калашни-
кова, с  іли в нього та розпочали рух в на-
прямку смт. Чупахівка Охтирського району 
Сумської області. Рухаючись автомобілем 
  по вулиці Лебединській в смт. Чупахівка, 
вони побачили цивільну особу - громадя-
н  ина України, місцевого мешканця 1959 
року народження, який, не створюючи 
ж  одної небезпеки військовослужбовцям 
РФ, будучи одягнутим у цивільний одяг, не 
озброєним, повертався з велосипедом до 
себе додому та розмовляв по мобільному 
телефону. Хибно вважаючи, що потерпілий 
має намір повідомити про їх місцезнахо-
дження, військовослужбовці ЗС РФ вбили 
вказану цивільну особу [7].

Висновки
Таким чином, у нормах міжнародного 

та національного права доволі системно 
окреслено правила ведення війни та ін-
ших збройних конфліктів. Втім не можна 
стверджувати про повну відповідність на-
ціонального кримінального права нормам 
міжнародного права в цій частині. А тому 
розгляд проблеми протидії порушенням 
законів та звичаїв війни і надалі залишати-
меться актуальним як для теорії, так і прак-
тики.
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SUMMARY 
The author of the research has carried out 

criminal and legal analysis of ill-treatment of 
prisoners of war (the Art. 438 of the Criminal Code 
of Ukraine). The development of the injunction on 
the responsibility for ill-treatment of prisoners of war 
in international and legal aspects has been traced. 
The author has estimated the norm on the treatment 
of prisoners of war according its compliance with 
the provisions of international law, which defi nes 
“the rules of conducting a declared war or any other 
armed confl ict”. Characteristics of the generic and 
direct objects of the crime have been provided; the 
author has defi ned the range of victims of crimes, 
whose responsibility is stipulated by the Art. 438 of 
the Criminal Code of Ukraine. The blanket nature of 
the criminal prohibition on ill-treatment of prisoners 
of war has been revealed and explained.

This article is devoted to the implementation 
of the analysis of the status of the participants of 
armed confl ict, the peculiarities of realization of 
their rights, the protection of violated rights and 
freedoms. Special attention should be concentrated 
on the problems of abuse of the law in this area, as 
well as the conformity of the national legislation on 
the protection of the human rights during armed 
confl ict, the existing international standards.

The purpose of this study is to identify the 
problems of protecting human rights and freedoms 
during armed confl icts based on the analysis of 
existing international legal and national acts, 
including their features in Ukraine. As one of the 
main methods of analysis, comparative analysis 
is used, which compares the Ukrainian practice of 
implementing the human rights protection system 
with the legal framework for regulating the object of 
research in some countries and at the international 
level, and analyses international humanitarian law 
and international human rights law. It is noted that 
international humanitarian law plays a signifi cant 
role in the observance and regulation of human 
rights during armed confl icts. The study describes 
the international acts of humanitarian law and its 
main differences from international human rights 
law. The study analyses the protection of human 
rights within the framework of international human 
rights law and within the framework of international 
humanitarian law, and provides a retrospective 
analysis of their development.

Keywords: war, war crimes, prisoners of war, 
abusive treatment, violence, inhumanity.



78Ïðàâî.ua ¹ 3, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÎÁ’ªÊÒÈÂÍÎ¯ ÑÒÎÐÎÍÈ ÑÊËÀÄÓ 
ÇËÎ×ÈÍÓ, ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ×.1 ÑÒ.110-2 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Стаття присвячена дослідженню фінан-
сування дій, учинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж тери-
торії або державного кордону України, що перед-
бачені ст. 110-2 Кримінального кодексу Украї-
ни. Проаналізовано законодавче визначення на 
предмет точності й повноти опису її змісту. 
На основі проведеного аналізу висловлюються 
пропозиції щодо вдосконалення окремих норм 
Кримінального кодексу України. Фінансуван-
ня дій, учинених з метою насильницької зміни 
чи повалення конституційного ладу або зміни 
меж території, мають, так би мовити, під-
готовчий характер, оскільки спрямовані на 
забезпечення умов для вчинення сепаратист-
ських проявів. Констатовано, що об’єктивна 
сторона не є конкретизованою, оскільки відси-
лає до мети вчинення злочину.
Виокремлено форми фінансування сепара-

тизму: 1) у формі фінансового забезпечення;-
2) у формі матеріального забезпечення.
Ключові слова: сепаратизм, злочини проти 

основ національної безпеки України, національ-
на безпека, насильницька зміна, фінансування 
дій, криміналізація.
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стосування. Жодні територіальні надбання, 
що є результатом погрози силою або її засто-
сування, не повинні визнаватися законни-
ми» [1]. Втім такий припис був порушений 
Російською Федерацією, яка вже протягом 
восьми років веде агресивну війну проти 
України, внаслідок чого було анексовано 
окремі її території, створено так звані «ЛНР» 
та «ДНР». На цих територіях РФ також було 
незаконно створено державні органи. При 
цьому відомо, що деякі громадяни підтри-
мують відповідні структури, здійснюючи їх 
фінансування.

 У зв’язку з цим Законом України «Про 
внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо кримінальної відповідаль-
ності за фінансування сепаратизму» від 19 
червня 2014 р. КК України було доповнено 
статтею 110-2, яка регламентує криміналь-
но-правову заборону фінансування дій, вчи-
нених з метою насильницької зміни чи пова-
лення конституційного ладу або захоплення 
державної влади, зміни меж території або 
державного кордону України. У Поясню-
вальній записці до проєкту вищевказаного 
Закону зазначалось, що останні соціологіч-
ні дослідження, проведені у березні-квітні 
2014 року, показали результати, за якими 
можна судити, що ідеї сепаратизму виходять 
зовсім не від народу, а насаджуються ззовні. 
Згідно з опитуванням, абсолютна більшість 
населення нашої країни сприймають Украї-
ну як свою Батьківщину, унітарну та непо-
дільну. Кримінальний кодекс України недо-
статньо регулює питання, пов’язані із діяль-

Постановка проблеми
У ст. 1 Статуту ООН від 24 жовтня 1970 р. 

зазначено: «Територія держави не повинна 
бути об’єктом військової окупації, що є ре-
зультатом застосування сили в порушення 
положень Статуту. Територія держави не 
повинна бути об’єктом набуття іншою дер-
жавою в результаті погрози силою або її за-
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ністю, спрямованою на зміну меж території 
або державного кордону України, оскільки 
сьогодні спостерігається розгалужена ме-
режа юридичних і фізичних осіб, які забез-
печують фінансування подібних структур 
в Україні, метою яких є підтримка сепара-
тистських настроїв, а саме така діяльність є 
головною рушійною силою в розпалюванні 
подібних конфліктів у середині держави [2].
Втім доводиться констатувати, що з мо-

менту внесення відповідної статті до КК 
України в Єдиному державному реєстрі за 
весь період передбачено доволі невелику 
кількість вироків у справах про фінансуван-
ня сепаратизму. Так, аналіз звітності осно-
вних показників роботи органів досудового 
розслідування, підготовленої Генеральною 
прокуратурою України засвідчує, що в 2017 р. 
за вчинення злочину за ст. 110-2 КК Украї-
ни передано до суду з обвинувальним актом 
6 кримінальних проваджень; у 2018 р. – 9; 
врешті, у 2020 р. передано до суду з обвину-
вальним актом 4 кримінальних проваджен-
ня [3]. Такий стан речей можна пояснити 
відносно невеликою кількістю випадків фі-
нансув ання сепаратизму (з чим не можна 
погодитись) або недосконалою редакцією 
ст.110-2 КК України. А тому слід розгляну-
ти особливості об’єктивної сторони фінан-
сування дій, вчинених з метою зміни меж 
території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України.

Стан теоретичного дослідження
Питання кримінально-правової проти-

дії фінансуванню сепаратизму присвячене у 
працях О. Ф. Бантишева, В. С. Батиргареє-
вої, Ю. В. Бауліна, С. Ф. Денисова, О. О. Ду-
дорова, В. К. Матвійчука, М. І. Мельни-
ка, Л. В. Мошняги, В. О. Навроцького, 
С. Ю. Плецького, О. В. Поповича, А В. Сав-
ченка, М. І Хавронюк а, І. О. Харь, Р. Л. Чор-
ного, О. В. Шамари, В. М. Шлапаченка, 
Г. З. Яремко та інших. Слід віддати належ-
не дисертаційному дослідженню М.Б. Сти-
ранки, у якому автор здійснив криміналь-
но-правову характеристику сепаратизму в 
Україні. Не можна не згадати про працю 
М.А.Рубащенка, у якій проаналізовано осо-
бливості кримінальної відповідальності за 

посягання на територіальну цілісність і не-
доторканність України. Втім досі окремі пи-
тання залишаються дискусійними, зокрема: 
щодо самої доцільності криміналізації фі-
нансування сепаратизму; щодо форм учи-
нення аналізованого злочину тощо.
З огляду на це, метою статті є вивчен-

ня особливостей об’єктивної сторони скла-
ду злочину, передбаченого ч.1 ст.110-2 КК 
України.

Виклад основних положень
Виходячи з аналізу примітки до ст. 1102 

КК України, фінансування дій, вчинених з 
метою зміни меж території або державного 
кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, може 
вчинятися у двох формах: 1) фінансового за-
безпечення; 2) матеріального забезпечення. 
Для аналізу об’єктивної сторони аналізова-
ного складу злочину, перш за все, слід зупи-
нитися на розгляді його предмету. Відповід-
но до ЗУ «Про державний кордон України» 
від 4 листопада 1991 р. державний кордон 
України є лінія і вертикальна поверхня, що 
проходить по цій лінії, які визначають межі 
території України - суші, вод, надр, повітря-
ного простору (ст.1). Він визначається Кон-
ституцією та законами України, а також 
міжнародними договорами України, згода 
на обов’язковість яких надана Верховною 
Радою України (ст.2). Захист державного 
кордону України є невід’ємною частиною 
загальнодержавної системи забезпечення 
національної безпеки і полягає у скоорди-
нованій діяльності військових формувань та 
правоохоронних органів держави, організа-
ція і порядок діяльності яких визначаються 
законом (ст.3). Територія України в межах 
існуючого кордону є цілісною і недоторкан-
ною (ст. 2 Конституції України). Захист те-
риторіальної цілісності України є найважли-
вішою функцією держави, справою всього 
Українського народу та обов’язком грома-
дян (ст. 17, ст. 65 Конституції України).
Щодо першої форми вчинення злочину, 

передбаченого ч.1 ст.110-2 КК України, то 
фінансове забезпечення розглядають як дії 
з грошовими коштами в будь-якій валюті, 
а також із цінними паперами, коштовними 
металами чи іншими засобами оплати това-
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рів і послуг, а матеріальне забезпечення – з 
речами матеріального світу (зброєю, лікар-
ськими засобами, технікою, автомобільним 
транспортом) [4, с. 274]. Таке фінансування, 
за словами М.Б. Стиранки, може надходити 
від законних джерел (це благодійні органі-
зації, законні форми бізнесу), внаслідок здій-
снення злочинної діяльності (контрабанди 
наркотичних засобів, вимагання тощо), від 
держав, які заохочують сепаратизм. Однак 
у разі, якщо фінансування сепаратизму здій-
снювалось завдяки коштам, отриманим зло-
чинним шляхом, вчинене належить додат-
ково кваліфікувати за окремою статтею КК 
України [5, с.121].
Приклад фінансового забезпечення се-

паратизму відображений у вироку Новово-
линського міського суду Волинської області 
від 14 лютого 2022 р. Так, у період до 10 
квітня 2018 року, точна дата та час досудо-
вим розслідуванням не встановлено, у П., 
який перебував на тимчасово окупованій 
території України - м. Ровеньки Луганської 
області, виник злочинний умисел, направ-
лений на фінансування дій, вчинених з ме-
тою зміни меж території та державного кор-
дону України на порушення порядку, вста-
новленого Конституцією України. З метою 
реалізації вказаного злочинного умислу, П., 
10 червня 2018 року здійснив реєстрацію в 
так званій «Державній податковій інспекції 
в м. Ровеньки Державного комітету подат-
ків і зборів Луганської народної Республі-
ки» як фізична особа-підприємець за №154. 
Продовжуючи злочинну діяльність, П., пе-
ребуваючи в періоди з 10 квітня 2018 року 
по 25 березня 2019 р., та з 06 по 09 липня 
2019 року на тимчасово окупованій терито-
рії України - м. Ровеньки Луганської області, 
здійснював діяльність по неспеціалізованій 
оптовій торгівлі продуктами харчування, 
напоями, оптовій торгівлі іншими товарами 
господарського призначення, роздрібною 
торгівлею в неспеціалізованих магазинах 
переважно продуктами харчування, напоя-
ми, іншими видами роздрібної торгівлі в не-
спеціалізованих магазинах, іншими видами 
роздрібної торгівлі поза магазинами, вна-
слідок чого отримав дохід у розмірі 4 млн. 
381 тис. 492 російські рублі. З отриманого 
доходу у вказаний період, винний, діючи 

на користь окупаційної адміністрації РФ на 
тимчасово окупованій території Луганської 
області, впроваджуючи стратегію «органів 
виконавчої влади «ЛНР», сплатив 262 тис. 
890 російських рублів, що згідно з офіцій-
ним курсом НБУ гривні до рубля РФ станом 
на 23 липня 2019 року складало 64 тис. 563 
грн., у вигляді податків до державного бю-
джету так званої «ЛНР», кошти з якого по-
вністю або частково направлялись на фінан-
сування дій, з метою зміни меж території та 
державного кордону України. Тобто П., ді-
ючи як фізична особа-підприємець на тим-
часово окупованій території України - м. Ро-
веньки Луганської області, сплачуючи вста-
новлені псевдонормативно-правовими акта-
ми так званої «ЛНР» податки, перерахував 
грошові кошти до так званого «державного 
бюджету «ЛНР», які повністю або частково 
направлялись на фінансування дій, з метою 
зміни меж території та державного кордону 
України на порушення порядку, встановле-
ного Конституцією України, що закінчились 
подачею ним заяви №143 від 23 липня 2019 
року, про припинення підприємницької ді-
яльності до так званої «Державної податко-
вої інспекції в м. Ровеньки Державного ко-
мітету податків і зборів Луганської народної 
Республіки» [6].
Що стосується другої форми вчинення 

аналізованого посягання, то матеріальне 
забезпечення сепаратизму може полягати 
в забезпеченні будь-якими матеріальними 
ресурсами безпосередньо, зокрема, примі-
щеннями, спорудами, транспортними засо-
бами, обладнаннями, спеціальними засоба-
ми з метою вчинення відповідних суспільно 
небезпечних діянь, засобами зв’язку тощо 
[7, с.190]. Так, громадянин РФ Ю., усвідом-
люючи факт тимчасової окупації території 
АР Крим і м. Севастополя з боку РФ, та ство-
рення на її території незаконних органів 
державної влади РФ, вчинив фінансування 
дій, з метою зміни меж території та держав-
ного кордону України на порушення поряд-
ку, встановленого Конституцією України. 
27.11.2015 р., він став директором незаконно 
створеного СГД «ГУП РК «Крымдорсвязь», 
та здійснював адміністративно-розпорядчі, 
інші управлінські функції щодо керування 
його фінансово-господарською діяльністю 
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та управління майном, що на праві держав-
ної власності належить Україні, яке перебу-
ває на балансі ВП «Кримський вузол дорож-
нього зв`язку». У подальшому, Ю., у період 
з 27.11.2015 по 16.11.2016 р., перебуваючи 
на посаді директора незаконно створеного 
СГД «ГУП РК «Крымдорсвязь», здійснював 
фінансування дій, вчинених з метою зміни 
меж території та державного кордону Укра-
їни на порушення порядку, встановленого 
Конституцією України, шляхом матеріаль-
ного забезпечення, а саме облаштування 
дорожньої інфраструктури на тимчасово 
окупованій території АР Крим та м. Севасто-
поля з боку РФ.
Крім того, 07.02.2017, підсудний став ди-

ректором незаконно створеного СГД «ГУП 
«Севастопольское МППЖТ» та здійснював 
адміністративно-розпорядчі, інші управлін-
ські функції щодо керування його фінансо-
во-господарською діяльністю та управління 
майном, що на праві державної власності 
належить Україні, яке перебуває на балан-
сі Севастопольської філії ПрАТ «Київ-Дні-
провське МППЗТ», а саме під`їзних заліз-
ничних колій, які примикають до ст. Мекен-
зієві Гори АР  Крим.
Також Ю., у період з 07.02.2017 по 

12.10.2017, перебуваючи на посаді дирек-
тора незаконно створеного СГД «ГУП «Се-
вастопольское МППЖТ», здійснював фінан-
сування дій, вчинених з метою зміни меж 
території та державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України, шляхом матеріального 
забезпечення, а саме передачі у користуван-
ня під`їзних залізничних колій, які прими-
кають до ст. Мекензієві Гори АР Крим та по-
дальшого її обслуговування [8].
Очевидно, що розмежування змісту фі-

нансового та матеріального забезпечення се-
паратизму має значення для розуміння зміс-
ту об’єктивної сторони цього складу злочи-
ну, а також для кваліфікації, оскільки це від-
повідатиме принципам точності та повноти. 
У той же час, слід зазначити, що у КК Укра-
їни обсяг поняття фінансування не завжди 
охоплює матеріальне забезпечення. Як при-
клад можна навести ч.3 ст.260 КК України, 
де поряд із фінансуванням не передбачених 
законом воєнізованих або збройних фор-

мувань, передбачена кримінально-правова 
заборона постачання зброї, боєприпасів, ви-
бухових речовин чи військової техніки. Тоб-
то матеріальне забезпечення у цьому складі 
злочину не охоплюється поняттям «фінансу-
вання». Те ж саме можна сказати і про склад 
найманства (ст.447 КК України), об’єктивну 
сторону якого складають дії, які полягають 
у фінансуванні, матеріальному забезпеченні, 
навчанні найманців з метою використання у 
збройних конфліктах. А тому можна зроби-
ти висновок, що у КК України немає єдності 
в забезпеченні системності термінології.
Відомо, що диспозиція ч.1 ст.110-2 КК 

України спроєктована на основі так званої 
материнської норми (ст.110 КК України). 
Втім законодавець дещо вибірково підійшов 
до визначення переліку тих суспільно не-
безпечних діянь, які можуть фінансуватись 
з боку окремих осіб. Приміром, у ст.258-5 
КК України встановлена кримінально-пра-
вова заборона фінансування тероризму. 
При цьому таке фінансування здійснюється 
також для публічних закликів до вчинен-
ня терористичного акту. Незважаючи на 
те, що у ч.1 ст.110 КК України передбаче-
на відповідальність за публічні заклики чи 
розповсюдження матеріалів із закликами до 
вчинення таких дій, однак у ч.1 ст.110-2 КК 
України немає згадки про фінансування та-
ких дій, що, видається, є не обґрунтованим. 
Таку позицію можна пояснити тим, що не 
виключені випадки, коли особами навмисно 
здійснюється фінансування публічних за-
кликів до вчинення дій з метою зміни меж 
території або державного кордону України 
на порушення порядку, встановленого Кон-
ституцією України.

Висновки
Таким чином, запровадження кримі-

нальної відповідальності за фінансування 
сепаратизму є виправданим кроком законо-
давця. Втім аналізована кримінально-право-
ва норма потребує відповідних змін, зокре-
ма, у частині розширення кола злочинних 
діянь, які підлягають фінансуванню.
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SUMMARY 
The article investigates the fi nancing of acts 

committed for the purpose of forcible change or 
overthrow of the constitutional order or the seizure 
of state power, territory or changing the boundaries 
of the state border of Ukraine under Art. 110-2 of 
the Criminal Code of Ukraine. Analyzed the legal 
defnition in terms of accuracy and completeness of 
the description of its content. Based on the analysis 
in favor proposals on improvement of certain norms 
of the Criminal Code of Ukraine.

The forms of fi nancing separatism are singled 
out: 1) in the form of fi nancial support; 2) in the 
form of fi nancial support. According to the up-
to-date circumstances the problems of territorial 
integrity of Ukraine are being highlighted in the 
legal aspect. The attention is focused on the unity 
and integrity of the state territory as the basic 
constitutional principles of territorial integrity. 
However, modern military-political threats violate 
this principle that is manifested in the external 
aggression on Ukraine by the Russian Federation 
and the annexation the Autonomous Republic of 
Crimea, the state administrative unit of the unitary 
Ukraine, and inspiration separatist movement in 
many regions of Ukraine. In this regard there is 
an urgent need to secure the territorial integrity 
of Ukraine at the present stage of researching the 
international relations and constitutional and legal 
principles. The author emphasizes on the articles 
of the Constitution of Ukraine and other legal acts 
concerning territorial integrity. It is also revealed 
the understanding and peculiarities of application 
the admissibility of secession today. It is stated that 
the constitutional and legal peculiarities ensuring 
the territorial integrity of Ukraine are an integral 
part of the legal mechanism to ensure the territorial 
integrity of the state. This mechanism consists of 
the constitutional and legal guarantees of unity, 
territorial integrity and inviolability of Ukrainian 
territory along with the legitimate and constitutionally 
regulated procedure concerning the changes of the 
state border. Appropriate recommendations as to the 
problem of effective ensuring the territorial integrity 
of Ukraine are formulated. 

Key words: separatism, crimes against national 
security of Ukraine, national security, forcible 
change, fi nancing actions, criminalization.
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ÏÎÍßÒÒß ² ÂÈÄÈ ÏÐÅÄÌÅÒÀ ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍß Â 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÕ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍßÕ ÊÐ²ÇÜ ÏÐÈÇÌÓ 
ÏÎÐÓØÅÍÜ ÏÐÀÂ ²ÍÒÅËÅÊÒÓÀËÜÍÎ¯ ÂËÀÑÍÎÑÒ²

Статтю присвячено аналізу поняття 
та видів предмета доказування. Відзначено, 
що родовий предмет доказування, на відміну 
від загального, має розширені юридично зна-
чимі елементи, що характеризують як кри-
мінально-правовий так і цивільно-правовий 
зміст конкретних складів злочинів. Виходячи 
зі специфіки злочинів у сфері інтелектуальної 
власності виділено п’ять особливостей справ 
цієї категорії, які мають спрямовувати діяль-
ність суб’єкта доказування щодо тих обставин, 
які підлягають доказуванню, однак не вказані 
в загальному предметі доказування. Підтри-
мано ідею щодо виділення в «головному факті» 
ще й «центрального» з огляду на особливості 
справ цієї категорії. Доведено, що особливості 
та низка обставин, які вирізняють злочини 
про порушення прав інтелектуальної власності 
з поміж інших, віднесені до родового предмета 
доказування. Запропоновано закріпити певні 
факти і обставини на методологічному рівні 
та в правозастосуванні шляхом деталізації ро-
дового предмету доказування. Для формування 
судової доктрини в злочинах цієї категорії вба-
чаємо доцільним здійснення узагальнення судо-
вої практики та напрацювання єдиного підходу 
до розгляду таких справ. 
Ключові слова: предмет доказування, еле-

менти предмета доказування, особливості кри-
мінальних проваджень, порушення прав інте-
лектуальної власності 
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вних викликів та загроз визначено недо-
статній рівень захисту прав інтелектуальної 
власності. Аналіз практики розслідування 
злочинів про порушення прав інтелекту-
альної власності (далі – ППІВ) та їх судо-
вого розгляду дають підстави для висновку 
про те, що у сторін обвинувачення, захисту 
та суддів є складнощі, починаючи з визна-
чення предмета доказування (далі - ПД) та 
його особливостей. Теоретичні дискусії та 
відсутність з 2001 р. узагальнень правозас-
тосування касаційним судом не надає мож-
ливості утвердитися в тих чи інших підхо-
дах до реалізації матеріальних і процесу-
альних норм у цій категорії кримінальних 
проваджень. Правильне та чітке визначен-
ня фактів і обставин, що складають ПД та 
підлягають доказуванню, є передумовою 
підвищення ефективності досудового роз-
слідування, запорукою належного доказу-
вання та здійснення справедливого право-
суддя. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Дослідженню ПД і його ролі в кримі-
нальній процесуальній науці приділяли 
увагу багато вчених у різні часові пері-
оди, зокрема: А.Р. Белкин, Е.В. Брян-
ская, В.В. Вапнярчук, А.Я. Вишинський, 
А.Я. Дубинський, Н.В. Жогин, М.А. По-
горецький, Ю.М. Грошевий, В.Г. Гонча-
ренко, М.М. Михеєнко, Л.М. Лобойко, 
Т.В. Лукашкіна, Д.П. Письменний, В.О. 
Попелюшко, С.М.Стахівський, М.Є. Шу-

Постановка проблеми
У Стратегії економічної безпеки Укра-

їни на період до 2025 року одним з осно-
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мило та ін. Проблеми доказування право-
порушень у сфері інтелектуальної власності 
(далі - ІВ) розглядалися переважно вчени-
ми двох юридичних наук: цивільного та 
адміністративного права. Питання ПД та 
його особливостей щодо злочинів проти 
ІВ майже не досліджувалися. Дисертацій-
ні дослідження за спеціальністю 12.00.09 
(О.В. Таран (2005), І.М. Горбаньов (2007), 
І.Р. Курилін (2007), О.А. Севідов (2009), 
В.А. Єрмоленко (2010), О.В. Кравчук (2012), 
І.Ю. Поліщук (2019) стосувалися криміна-
лістичного та експертного забезпечення 
розслідування злочинів у сфері ІВ. Оціню-
ючи значний внесок науковців, водночас 
слід відзначити, що поняття ПД, його ви-
дів і меж висвітлені вкрай фрагментарно. 
Так, О. А. Севідов факультативно описав 
особливості ПД і стадію порушення кримі-
нальної справи про порушення авторсько-
го і суміжних прав. Враховуючи, що дисер-
тація [1] виконана на основі КПК 1960 р. 
її положення потребують переосмислення. 
В одному з підрозділів дисертації І. Ю. По-
ліщук [2] дослідила лише окремі складові 
двох елементів загального ПД (факт прода-
жу контрафактного товару, наявність шко-
ди) і зосередилася на початковому етапі 
розслідування незаконного використання 
торговельних марок. На наш погляд, пи-
тання ПД у кримінальних провадженнях 
про ППІВ потребують більш ґрунтовного 
дослідження, адже мають не тільки важли-
ве теоретичне, дидактичне, а й практичне 
значення. 
Метою статті є дослідити поняття і 

види ПД, визначити особливості, які утво-
рюють родовий ПД у кримінальних прова-
дженнях про ППІВ та запропонувати фор-
ми закріплення обставин ПД 

Виклад основного матеріалу
Пізнання фактів і обставин та їх аналіз 

передує прийняттю уповноваженою осо-
бою певного рішення. Для досягнення 
мети і завдань кримінального проваджен-
ня широкий предмет кримінального про-
цесуального пізнання двічі фокусується: на 
«складі злочину» та «предметі доказуван-
ня».

Для подальшого аналізу наведемо по-
гляди вчених радянської доби та сучасни-
ків на поняття ПД, однак запропонуємо їх 
систематизацію не по часовій хронології, а 
за смисловим навантаженням: 

- орієнтир у пізнанні обставин справи, 
що направляє роботу по доказуванню для 
слідства, прокуратури і судів (А. Р. Белкин) 
[3, с. 22-23];

- усі факти й обставини, які мають зна-
чення для правильного вирішення справи 
(А. Я. Дубинський) [4, с. 58];

- об’єктивізоване знання законодавця 
про ті конечні фрагменти реальної дійснос-
ті, без установлення яких неможливо досяг-
ти соціальні цілі та завдання правосуддя в 
конкретній кримінальній справі (Ю. М. Гро-
шевой) [5, с. 12];

- фактичний склад злочину, що дозво-
ляє виконати всі завдання кримінального 
судочинства щодо тих діянь, відносно яких 
здійснювалось досудове слідство і судовий 
розгляд (В .Г. Гончаренко, Е. В. Брянская) 
[6, с. 122; 7, с. 99]. Ми критично ставимо-
ся до підходу вчених, оскільки вважаємо, 
що фактичний склад злочину неправильно 
ототожнювати з ПД, зокрема, через наяв-
ність у ПД обставин, які мають процесу-
альне правове значення. В. О. Попелюшко 
розділив у ПД факти і обставини, які ма-
ють матеріально-правове і процесуальне 
значення [8, c. 195]. Найбільше дослідників 
підтримують підхід, за яким ПД - система 
(коло, сукупність) фактів/обставин, які ви-
ражають властивості і зв’язки досліджува-
ної події, що є суттєвими для правильного 
вирішення кримінальної справи та реалі-
зації в кожному конкретному випадку за-
вдань судочинства (Н. В. Жогин, В. Т. Нор, 
В. М. Тертишник, C. B. Слинько, И. В. Ми-
хайлов, М. М. Михеенко) [9, с. 139; 10, с. 47; 
11, с. 51; 12, c. 36; 13, с. 98, 99]. На думку 
В.В. Вапнярчука, ПД – частина спільних 
відносин (які є об’єктом доказування) з 
приводу визначених законом та суб’єктом 
доказування обставин кримінального пра-
вопорушення, які мають правове значення 
і впливають на вирішення кримінального 
провадження [14, с. 247]. Думку критику-
ють через намагання поєднати предмет і 
об’єкт доказування. Також, на відміну від 
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інших, автор вводить до поняття спосіб 
його визначення. На нашу думку, автор так 
підкреслює дискрецію суб’єкта доказуван-
ня або вплив правозастосування у визна-
ченні обставин ПД за відсутності норма-
тивного регулювання. Л.М. Лобойко і О.А. 
Банчук ведуть мову про те, що «сторони 
кримінального провадження самостійно 
визначають коло питань, що є необхідни-
ми для дослідження» [15, с. 171,173]. Твер-
дження є дискусійним, оскільки досить 
сумнівно ототожнювати права сторін та 
обов’язок суб’єктів доказування. 
Відмітимо підхід М. Є. Шумило (2019), 

який запропонував включити до поняття 
ПД важливий критерій - доказаність систе-
ми юридично значущих фактів і обставин 
кримінального провадження для ухвален-
ня обвинувальною та судовою владами за-
конних та обґрунтованих процесуальних 
рішень [16, с. 15]. 
Аналіз понять дозволяє окреслити осно-

вні напрямки у становленні змісту понят-
тя ПД: від пізнання до теоретичних по-
ложень, від загальних норм до поділу на 
матеріальні і процесуальні елементи, від 
зібраних до доказаних фактів, стадійність 
(розгляд заяви, початок розслідування, 
проміжні рішення, рішення по суті, вико-
нання), спосіб закріплення (нормативний 
або ненормативний). 
Незважаючи на те, що поняття ПД три-

валий час, зокрема і в КПК 1960 р, КПК 
2012 р., нормативно не визначено, науков-
ці вважають, що ПД має таке значення:

1) спрямовує діяльність суб’єктів дока-
зування саме щодо тих обставин, які підля-
гають доказуванню;

2) сприяє повному та всебічному дослі-
дженню обставин кримінального прова-
дження;

3) обумовлює межі доказування до скла-
дання підсумкового процесуального акта;
Додатково пропонуємо доповнити на-

ведений перелік ще одним теоретико-прак-
тичним значенням ПД - дозволяє виконати 
вимоги ст. 291 та 368 КПК (навести обста-
вини в обвинувальному акті, вирішити пи-
тання, пов’язані з обставинами ПД під час 
винесення вироку). Не викликає запере-
чень і позиція А. І. Антипової «правильне 

визначення ПД дозволяє встановити кон-
кретну задачу, направлення та об’єм роз-
слідування і судового розгляду справи» [17, 
с. 281].
Судово-практичне значення ПД чітко 

пояснює суддя Верховного Суду А. П. Бу-
щенко «Проблема, яка призвела до затяж-
ного розгляду справи і врешті до помилко-
вого її вирішення полягає у неправильному 
визначенні предмету доказування» [18]. 
В Україні структура та елементи ПД 

нормативно закріплені в ч. 1 ст. 91 КПК. 
Автори «Теории доказательств в совет-

ском уголовном процессе» серед елементів 
ПД виділяли «головний факт» та «доказові 
(допоміжні) факти» [9, с. 142]. Існує й про-
тилежна думка – усі елементи ПД є рів-
ноцінними, оскільки всі вони підлягають 
доказуванню. Ми пристаємо на думку тих 
учених, які вважають, що без встановлення 
події злочину, інші обставини встановлюва-
ти немає потреби. 
А. А. Кухта із головного факту виділяв 

ще й «центральний факт – учинення осо-
бою суспільно небезпечного діяння, який 
має бути доказаний абсолютно достовірно» 
[19, с. 204]. Prima facіe такий підхід містить 
два елементи: діяння та ступінь його дока-
зування, який за лінгвістичною конструкці-
єю схожий зі стандартом доказування «поза 
розумним сумнівом». Особливості справ 
про ППІВ дозоляють нам частково підтри-
мати напрямок думки вченого, однак до 
обґрунтування цього твердження ми по-
вернемося далі. 
М. М. Михеенко, як прихильник вста-

новлення всіх обставин ПД, запропонував 
деталізацію структури ПД: 

1) обставини, що підлягають доказуван-
ню в усіх кримінальних провадженнях;

2) обставини, що підлягають доказуван-
ню з урахуванням окремих категорій кри-
мінальних проваджень;

3) інші обставини, що мають значення 
для правильного розгляду кримінального 
провадження й регулюються законом, зо-
крема проміжні обставини, а також обста-
вини, що мають значення для оцінки дока-
зів [13, с. 99]. 
У 2019 р. М. Є. Шумило так описав 

структуру ПД:
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«1) Факти і обставини, доказування 
яких прямо прописує закон (ч. 1 ст. 62, п. 2 
ст. 129 Конституції України, ч. 1. ст. 2 КК, 
ст. ст. 91, 368, п. 3 ст. 374 та 485 КПК)
Підгрупа а) факти і обставини, що під-

лягають встановленню у кожному кримі-
нальному провадженні, доказаність яких 
дозволяє стороні обвинувачення та судові 
приймати законні та обґрунтовані процесу-
альні рішення про закінчення проваджен-
ня складанням відповідно обвинувального 
акту чи обвинувального або виправдуваль-
ного вироку («головний факт»);
Підгрупа б) факти і обставини <…>, 

доказаність яких дозволяє стороні обвину-
вачення та судові приймати законні та об-
ґрунтовані інші процесуальні рішення, не 
пов’язані з основним питання криміналь-
ного провадження (локальні або ситуаційні), 
оскільки необхідність їх встановлення обу-
мовлюється конкретною процесуальною 
ситуацією (ст. ст. 131-213, 513-514, 409, 438, 
459-5-457, 75-83, 87-88 КПК).

2) Група нормативно неокреслених 
фактів та обставин кримінального прова-
дження, встановлення яких вимагає спе-
цифіка доказової ситуації (проміжні та по-
бічні). Конкретний обсяг фактів цієї групи 
визначається на підставі особистого про-
фесійного досвіду юриста й рекомендацій 
криміналістики» [16, c. 15-19]. Приклади з 
практики: 1) факт оптового придбання осо-
бою солі не має самостійного юридичного 
значення. Але з цього факту, у сукупності з 
виявленням фальсифікованої побутової хі-
мії, тари, сировини, можна дійти до висно-
вку про усвідомлену підготовку та діяль-
ність з її виробництва. 2) факт пересилки 
кур’єрською службою продуктів харчуван-
ня із закінченим терміном придатності та-
кож не має самостійного юридичного зна-
чення. Але надалі з’ясовано, що продукція 
була перефасована в «нову» тару. Ми згодні 
з авторами, які вважають, що перелік про-
міжних та побічних фактів неможливо пе-
редбачити в законі. 
Також пропонуємо доповнити підгрупу 

«a» статтею 284 КПК, яка регулює підстави 
та порядок закриття кримінального про-
вадження, оскільки цей спосіб закінчення 
провадження часто використовується та 

в процесі доказування підстав його засто-
сування «ламається багато списів». Так ба-
гато, що суд касаційної інстанції неодно-
разово готував відповідні узагальнення та 
постанови. 
Продовжуючи, висловимо власне став-

лення щодо наявних у літературі основних 
підходів до елементів структури ПД:

- загальний. «Нормативно визначити всі 
елементи ПД неможливо, вони залежать 
від характеристики конкретного злочину» 
(А. Я. Вишинський) [20, с. 232-237]. О. В. Ба-
ганець пропонує додатковий спосіб закрі-
плення елементів ПД – «у правозастосовчій 
практиці щодо конкретного КП» [21, c. 22]. 
Складно не погодитись. Водночас вважає-
мо, що в розслідуванні злочинів про ППІВ 
має бути додатковий, методологічний, міс-
ток між нормативним регулюванням ПД і 
правозастосуванням. Так, першочерговим 
і обов’язковим елементом події ПД у зло-
чинах цієї категорії є об’єкт порушення 
– один з охоронюваних об’єктів ІВ (автор-
ського і суміжних прав, права промислової 
власності, комерційних найменувань). При 
цьому в ч. 1 ст. 91 КПК серед елементів по-
дії (час, місце, спосіб, інші обставини) мар-
но шукати цей об’єкт порушення, оскільки 
це юридичний факт (охоронний документ), 
а не обставина. І який наслідок відсутності 
нормативного, методологічного або право-
застосовного регулювання, запитаєте ви? 
Приклад. Молодий слідчий не перевірив за 
наданим заявником документом, що пра-
вова охорона торговельної марки, зареє-
строваної за міжнародною процедурою, не 
поширюється на Україну. Це з’ясувалося 
лише наприкінці досудового розслідування 
і, як наслідок, справу закрито за відсутніс-
тю події…(п. 1 ч. 1 ст. 284 КПК). Немає в 
ПД - формально відсутній обов’язок дока-
зувати. Відтак, ми є прихильниками уточ-
неного ПД.

- уточнений. Переконливим є аргумент, 
що значне розширення ПД призведе до 
збільшення навантаження на правоохорон-
ні органи, уповільнення розслідування та 
судового розгляду справи. Наприклад. Для 
чого в справі за ст. 229 ККУ призначати хі-
мічну експертизу речовин, якщо диспозиція 
статті це не передбачає і правовласник за та-
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рою визначив ознаки фальсифікації? Водно-
час за ст. 201 КК (Контрабанда… отруйних, 
сильнодіючих… речовин) та ст. 321-1 КК 
(Фальсифікація лікарських засобів…) дове-
дення властивостей речовин лікарських за-
собів, безумовно, становить ПД і вписується 
в елемент події «інші обставини…». Отже, 
визначення ПД у кожному кримінально-
му провадженні залежить від особливостей 
кримінального правопорушення. Доповне-
ння або деталізація фактів і обставин ПД 
дозволить уникнути непродуктивних зусиль 
правоохоронних органів та судів. 
Автори коментарів до КПК вказують, 

що «обставини, викладені у ст. 91 КПК, ма-
ють узагальнюючий, орієнтуючий характер 
для всіх видів кримінального провадження, 
у зв’язку з чим у теорії доказів отримали на-
зву загального предмета доказування» [22, 
с. 239; 23, с. 267].
У доктрині кримінального процесу ви-

окремлюють види ПД: загальний (по всіх 
справах), родовий (щодо окремих видів 
злочинів), спеціальний (у певних категорі-
ях справ), індивідуальний або безпосеред-
ній (у кожній конкретній справі). Розгля-
немо три протилежні підходи науковців до 
поділу ПД на види.
С. М. Стахівський критикує дослідни-

ків, які розподіляють ПД на види - «за-
конодавець формулює лише родові влас-
тивості даного процесуального інституту 
і надає можливість органам досудового 
розслідування та суду конкретизувати їх з 
урахуванням обставин кримінальної спра-
ви» [24, с. 30]. Такий підхід заслуговує на 
увагу в тому сенсі, що не обмежує слідчого 
чітким переліком фактів і обставин ПД та 
дозволяє реалізовувати дискреційні повно-
важення щодо визначення складових ПД. 
З іншого боку, Велика Палата Верховного 
Суду (2022 р.) вбачає інший наслідок кон-
кретизації - «відбувається перехід від не-
визначеності юридичного припису до його 
визначеності, а також невизначеності нор-
ми права у зв’язку з появою юридичного 
факту до якості визначеного правового ре-
гулятора» [25, § 76]. Як нам видається, за 
відсутності «юридичного припису або нор-
ми права» (нормативно неокреслені факти) 
немає чого й конкретизувати. 

Т. В. Лукашкіна прийшла до висновку, 
що не існує якогось особливого ПД [26, с. 
299]. Такий висновок суперечить низці до-
сліджень про особливості ПД в різних ка-
тегоріях кримінальних проваджень, а тому 
вважаємо його помилковим.

В основу дослідження видів ПД В. В. Вап-
нярчук поклав рівень конкретизації сус-
пільних відносин/обставин та рівень уза-
гальнення ознак предмета. «Загальний ПД 
– сукупність суспільних відносин з приводу 
закріплених у законі обставин, на які по-
винно бути спрямоване кримінально-про-
цесуальне доказування (структура і зміст 
цих обставин регламентовані ст. 91 КПК та 
нормами Загальної частини кримінального 
закону)» [14, c. 242]. Ми погоджуємося з ав-
тором, що цей вид ПД є важливим для ви-
значення загальних цілей доказування.

«Родовий ПД – це певна частина суспіль-
них відносин з приводу обставин вчинення 
таких же або подібних кримінальних право-
порушень. Він визначається на рівні норм 
Особливої частини кримінального закону, 
у яких сформульовані конкретні юридич-
ні ознаки вчинених кримінальних пра-
вопорушень (об’єкт, об’єктивна сторона, 
суб’єктивна сторона, суб’єкт)» [14, c. 242]. У 
злочинах з бланкетною диспозицією на ро-
довий ПД також впливають норми цивіль-
ного права. Тобто, на відміну від загального, 
родовий ПД має розширені юридично зна-
чимі елементи, що характеризують не лише 
кримінально-правовий зміст конкретних 
складів злочинів, а і цивільно-правовий.
Систему кримінально-правових норм, 

що встановлюють відповідальність за 
ППІВ, утворюють склади злочинів, що 
включені до різних розділів Особливої 
частини ККУ, тобто формально стосують-
ся різних суспільних відносин (Розділ V 
«Кримінальні правопорушення проти ви-
борчих, трудових та інших особистих прав 
і свобод громадянина» - ст. 176, 177 ККУ; 
Розділ VII «Кримінальні правопорушення 
у сфері господарської діяльності» - ст. 229, 
231, 232 ККУ). Однак на цей час більшість 
учених прийшли до висновку про необхід-
ність об’єднання всіх посягань на права ІВ 
в окремому Розділі ККУ, у т.ч. зважаючи на 
незмінність їх родового об’єкту - прав ІВ. 



88Ïðàâî.ua ¹ 3, 2022

Êðèì³íàëüíå ïðàâî, êðèì³íàëüíèé ïðîöåñ òà êðèì³íàë³ñòèêà

Злочини про ППІВ мають бланкетну 
диспозицію, а тому на родовий ПД вагомий 
вплив мають норми ЦК України та спеці-
альні закони у сфері ІВ. Вони визначають 
об’єкт порушення (об’єкт ІВ), умови пра-
вової охорони щодо різних об’єктів, зміст 
правопорушення. Для деталізації відповіді 
щодо виду ПД у злочинах про ППІВ про-
понуємо дослідити їх особливості: 
Особливість перша - об’єкт ІВ, підтвер-

джений відповідним документом (свідо-
цтво, патент, ліцензійна угода), правова 
охорона якого діє в Україні. Об’єкт ІВ на-
дає його власнику або ліцензіару виключ-
ні права дозволяти його використання 
або перешкоджати його неправомірному 
використанню, у т.ч. забороняти таке ви-
користання. Наявність права ІВ у справах 
цієї категорії можна назвати «центральним 
фактом», оскільки без нього навіть встанов-
лена подія фальсифікації продукції не має 
перспектив у відновленні та захисті цього 
права.
Наслідком нерозуміння суті конкретно-

го об’єкту ІВ є вироки за ст. 229 ККУ, у яких 
особу засуджено за незаконне використан-
ня знаку для товарів і послуг, фірмового на-
йменування, кваліфікованого зазначення 
походження товару, однак на товарі фірмо-
ве найменування або кваліфіковане зазна-
чення походження товару (як охоронюва-
ні об’єкти ІВ) були відсутні, а тому права 
щодо них не порушені. Слідчий/прокурор 
просто переписали диспозицію ст. 229 
ККУ, без розмежування різних об’єктів. У 
цьому випадку правильне визначення ПД, 
зокрема об’єктів ІВ, дозволило б здійсню-
вати доказування та інкримінувати особі 
лише фактичне порушення, а не всю дис-
позицію. 
Особливість друга – різноманіття спосо-

бів використання об’єктів ІВ, які альтер-
нативно наведені в законах, що регулюють 
правовідносини щодо конкретного об’єкту 
та корегують ознаки об’єктивної сторони 
складу злочину в конкретному криміналь-
ному провадженні. Незважаючи на схо-
жість або різницю способів використання, 
такі обставини по кримінально-правовому 
змісту є елементами події в родовому ПД.

Особливість третя – карні діяння мо-
жуть впливати одразу на декілька видів 
охоронюваних законом суспільних відно-
син та об’єктів ІВ. Для прикладу, у вироку 
по справі № 715/2391/17 [27] встановлено 
одночасне порушення прав на промисло-
вий зразок (ст. 177 ККУ) і торговельну мар-
ку (ст. 229 ККУ). 
Особливість четверта - віднесення різ-

них складів злочинів до різних форм обви-
нувачення: публічного (ч. 2,3 ст. 176, 177 
КК) і приватного (ч. 1 ст. 

176, 177, ст. 229, 231, 232 КК), що зумов-
лює різні процесуальні форми здійснення 
досудового розслідування та судового роз-
гляду. 
Особливість п’ята - різні предмети зло-

чинів: фальсифікована або піратська про-
дукція, послуги, неправомірний контент, 
домен, плагіат, відеограма, фонограма та ін.
Наведені особливості притаманні лише 

злочинам про ППІВ, а тому відносяться до 
родового ПД. Вважаємо, що родовий ПД 
має бути доповнено/деталізовано, щонай-
менше, обставинами: об’єкт ІВ, спосіб ви-
користання об’єкту, суспільні відносини, 
форма досудового розслідування, предмет 
злочину. У свою чергу, обставини мають 
зумовлювати специфіку їх доказування. Ро-
довий ПД у кожній справі коригується осо-
бливістю справи та обставинами. Норма-
тивне закріплення такої кількості елемен-
тів ПД уявити складно, а тому належною 
формою їх закріплення вважаємо методо-
логічну та судову. 

«Спеціальний ПД – певна частина суспіль-
них відносин з приводу обставин вчинення 
кримінальних правопорушень, характер 
яких залежить від певного провадження. 
Він визначається на рівні норм Особли-
вої частини кримінального закону, в яких 
сформульовані конкретні юридичні ознаки 
вчинених кримінальних правопорушень та 
норм ст. 91 КПК і окремих глав КПКУ, які 
регламентують порядок так званих особли-
вих проваджень» [14, c. 242].  Як приклад 
наводяться провадження щодо неповно-
літніх та застосування примусових заходів 
медичного характеру, у яких у ст. 485, 505 
КПК законодавцем визначено спеціальні 
обставини, що підлягають встановленню. 
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В інших провадженнях (на підставі 
угод, у формі приватного обвинувачення, 
щодо окремої категорії осіб та ін.) законода-
вець не визначив спеціального ПД, однак, 
на нашу думку, він присутній імпліцитно. 
Так, у ст. 471, 472 КПК (зміст угод про ви-
нуватість та про примирення) фактично ви-
значені обставини, які мають бути доведені, 
а саме: істотні для відповідного [приватно-
го чи публічного] провадження обставини, 
строк відшкодування або вчинення дій на 
користь потерпілого, згода сторін на при-
значення покарання (ст. 471 КПК). У ст. 472 
КПК, крім згаданих у ст. 471 КПК обста-
вин, також мають бути доведені підстави 
для часткового звільнення підозрювано-
го, обвинуваченого від цивільної відпові-
дальності. Перелічені обставини не просто 
складові змісту у год, а елементи спеціаль-
ного ПД. На суд покладено як функцію 
контролю їх наявності та доведеності (ч. 6, 
7 ст. 474 КПК), так і прийняття рішення за 
невиконання – відмова в затвердженні уго-
ди (ч. 7 ст. 474 КПК). Отже, за своєю сут-
ністю обставини, визначені в ст. 471, 472, 
485, 505 КПК, є спеціальними, порівняно 
із загальним та родовим ПД. Обставини 
ППІВ не відносяться до спеціального ПД, 
оскільки спеціальний ПД значно вужчий 
ніж родовий ПД; не всі провадження про 
ППІВ віднесені до приватного обвинува-
чення; лише в частині справ про ППІВ за-
стосовується інститут угод. «Безпосередній 
(індивідуальний) ПД – сукупність суспільних 
відносин щодо обставин, які повинні бути 
встановлені в конкретному кримінальному 
провадженні залежно від певних, прита-
манних саме вчиненню конкретного кри-
мінального правопорушення, фактичних 
обставин» [14, c. 243]. Вважається, що це 
обставини, які не пов’язані з рішенням по 
суті, а застосовуються на певних етапах: 
на початку досудового розслідування, для 
отримання дозволу на тимчасовий доступ, 
для арешту, для отримання дозволу на про-
ведення н.с.р.д. повідомлення про підозру, 
обрання запобіжних заходів та ін. В. С. Зе-
ленецький розуміє індивідуальний ПД як 
усю сукупність індивідуально визначених 
обставин, що підлягають доказуванню [28]. 

Наведене дозволяє підсумувати, що 
безпосередній ПД використовується у всіх 
кримінальних провадженнях, у т.ч. про 
ППІВ. 

Висновки
Предмет доказування – це важливе 

процесуальне поняття та інструмент. Він 
спрямовує роботу слідчого і зобов’язує зо-
середитися як на загальних вимогах про-
цесуального закону, так і на обставинах 
конкретного кримінального провадження. 
Правильне визначення фактів і обставин 
предмету доказування має вагоме методо-
логічне та практичне значення, оскільки 
сприяє виконанню завдань досудового роз-
слідування та правосуддя. Злочини про 
порушення прав інтелектуальної власності 
відносяться до родового предмета доказу-
вання. Особливості злочинів цієї катего-
рії зумовлюють необхідність розширення 
родового предмету доказування фактами 
і обставинами, які мають важливе, а іноді 
вирішальне значення для розкриття справ. 
Для подолання нормативізму такі факти і 
обставин мають бути закріплені на мето-
дологічному рівні та в правозастосуванні 
шляхом доповнення/деталізації родового 
предмету доказування. Для формування 
судової доктрини необхідним вбачаємо 
здійснення узагальнення судової практики 
та напрацювання єдиного підходу до роз-
гляду таких справ. 
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CONCEPT AND TYPES OF THE SUB-
JECT OF PROOF IN CRIMINAL PRO-

CEEDINGS THROUGH THE PRISM OF 
INFRINGEMENTS OF INTELLECTUAL 

PROPERTY RIGHTS
The article is devoted to the analysis of the 

concept and types of the subject of proof. It 

is noted that the generic subject of proof, un-
like the common one, has expanded legally 
signifi cant elements that characterize both 
the criminal and civil law content of specifi c 
components of crimes. Based on the specif-
ics of crimes in the fi eld of intellectual prop-
erty, fi ve peculiarities of cases of this category 
that should direct the activity of the subject 
of proof regarding the circumstances which 
are to be proven, but are not specifi ed in the 
general subject of proof, are singled out. The 
idea of singling out the “main fact” as well as 
the “central” one given the peculiarities of the 
cases in this category is supported. It is proven 
that the peculiarities and a number of circum-
stances that distinguish crimes of infringe-
ment of intellectual property rights from oth-
ers are classifi ed as a generic subject of proof. 
It is proposed to fi x certain facts and circum-
stances at the methodological level and in en-
forcement by detailing the generic subject of 
proof. For the formation of court doctrine in 
crimes of this category, we consider it expedi-
ent to generalize court practice and develop a 
unifi ed approach to the consideration of such 
cases.

Key words: subject of proof, elements of 
the subject of proof, peculiarities of crimi-
nal proceedings, infringement of intellectual 
property rights
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ÑÈÑÒÅÌÀ ÍÎÐÌ ÏÐÎ ÑÅÏÀÐÀÒÈÇÌ Ó 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÊÎÄÅÊÑ² ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Визначено систему складів злочинів, які ре-
гламентують кримінальну відповідальність за 
посягання на територіальну цілісність і недо-
торканність, а також територіальний устрій 
держави. До них запропоновано відносити: дії, 
спрямовані на насильницьку зміну чи повален-
ня конституційного ладу або на захоплення 
державної влади (ст. 109 КК України); пося-
гання на територіальну цілісність і недотор-
канність України (ст. 110 КК України); фінан-
сування дій, вчинених з метою насильницької 
зміни чи повалення конституційного ладу або 
захоплення державної влади, зміни меж тери-
торії або державного кордону України (ст. 1102 
КК України); державна зрада (ст. 111 КК 
України); пропаганда війни (ст. 436 КК Украї-
ни); планування, підготовка, розв’язування та 
ведення агресивної війни (ст. 437КК України); 
найманство (ст. 447 КК України). 
Ключові слова: сепаратизм, територіальна 

цілісність та недоторканність, територіаль-
ний устрій, національна безпека, кримінальна 
відповідальність, склад злочину.
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росту злочинності в державі, зокрема екс-
тремізму, тероризму, а також порушує по-
літичні та соціально-економічні права гро-
мадян.
Важливе значення для кримінально-

правової оцінки проявів сепаратизму має 
з’ясування питання щодо їх системи. Ви-
окремлення окремих видів складів злочинів 
є значущим для встановлення їхніх істотних 
ознак та здійснення правильної кваліфікації 
злочинного діяння, що є запорукою закон-
ності правозастосування. Визначення систе-
ми норм про сепаратизм необхідно здійсню-
вати з огляду на спрямованість злочинних 
посягань і їхню здатність заподіювати шко-
ду конкретному об’єкту посягання. 

Аналіз останніх досліджень
У наш час деякі аспекти вказаної про-

блеми розглядали у своїх працях В. С. Ба-
тиргареєва, Д. С. Зоренко, Ю. В. Луценко, 
Н. М. Парасюк, С. Ю. Плецький, О. В. По-
пович, А. В. Савченко, Г. В. Татаренко та ін. 
Очевидно, що здійснені дослідження мають 
важливе значення як для сучасної науки, 
так і для практики. Не можна не згадати 
монографічне дослідження М.А.Рубащенка, 
яке присвячене питанням кримінальної від-
повідальності за посягання на територіаль-
ну цілісність і недоторканість України. Цим 
автором проаналізовано ознаки складу зло-
чину, передбаченого ст. 110 КК України, а 
також досліджено питання його кваліфікації 
та диференціацію відповідальності. Водно-
час питання щодо системи норм про сепа-

Постановка проблеми
Прояви сепаратизму підривають основи 

громадянського миру в державі, знижують 
її міжнародний престиж, ставлять під сум-
нів легітимність центральної влади, призво-
дять до кризи загальнодержавної політики 
та, створюючи загрозу державному сувере-
нітету, підривають територіальну цілісність 
держави, оскільки безпосередньо пов’язані 
з питанням зміни її кордонів та утворенням 
нових держав. Такий стан речей сприяє 
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ратизм у кримінально-правовій науці недо-
статньо досліджене, наявні окремі висновки 
чи пропозиції є дискусійними, показують 
широку гаму позицій, що «небезпечно для 
правозастосування, проте природно для на-
уки» [1, с.995]. 

Постановка завдання
Метою цієї статті є визначення системи 

норм про сепаратизм у кримінальному ко-
дексі України.

Виклад основного матеріалу
У теорії кримінального права нема од-

ностайності щодо визначення системи 
складів злочинів, які охороняють територі-
альну цілісність і недоторканність, а також 
територіальний устрій держави. Зокре-
ма, одні автори до кримінально-правових 
норм про відповідальність за сепаратизм 
відносять норми, передбачені ст.ст. 109 
та 110 КК України [2, с. 67]; другі – лише 
ст. 110 [3, с. 5–6]; треті – фактично всі нор-
ми Розділу І Особливої частини КК Укра-
їни [4, с. 82]. Окрім того, у проєктах За-
конів України також нема однозначності з 
приводу цього питання, оскільки в одних 
випадках відображено надто широке коло 
«сепаратистських» діянь [5], натомість в 
інших – надто вузьке [6]. З цього приводу 
науковці влучно зазначають, що свавільний 
підхід до законотворення в Україні набув 
останнім часом особливої «популярності», 
що є недопустимим у законотворчій діяль-
ності [7, с.158]. Для з’ясування, яку норму 
належить віднести до системи норм, які ре-
гламентують кримінальну відповідальність 
за сепаратистські прояви, необхідно вихо-
дити із власне розуміння складів злочинів, 
які охороняють територіальну цілісність і 
недоторканність, а також територіальний 
устрій держави, та ознак поняття сепара-
тизму. Скажімо, однією з істотних його 
ознак є те, що сепаратизм посягає або на 
територіальну цілісність і недоторканність 
(у разі відділення від держави окремих 
територій), або на територіальний устрій 
(у разі автономії окремих територіальних 
суб’єктів). Беручи за основу таке розуміння 
об’єкта, варто «відшукати» в КК України 
норми, які «стоять на сторожі» територіаль-

ної цілісності та недоторканності, а також 
територіального устрою держави.
Передусім зауважимо, що відповідні 

кримінально-правові норми не охороня-
ються єдиним комплексом, а «розпорошені» 
по різних розділах Особливої частини КК 
України. Його системний аналіз дає змо-
гу виокремити, принаймні, чотири склади 
злочину, які охороняють територіальну ці-
лісність і недоторканність, а також територі-
альний устрій держави, а саме: дії, вчинені з 
метою зміни меж території або державного 
кордону України (ст. 110 КК України «По-
сягання на територіальну цілісність і недо-
торканність України», ст. 1102 КК України 
«Фінансування дій, вчинених з метою на-
сильницької зміни чи повалення консти-
туційного ладу або захоплення державної 
влади, зміни меж території або державного 
кордону України»); дії, спрямовані на шкоду 
територіальній цілісності та недоторканнос-
ті (ст. 111 КК України «Державна зрада»), 
на повалення конституційного ладу чи по-
рушення територіальної цілісності» (ст. 447 
«Найманство» КК України). 
Водночас наведене не охоплює повніс-

тю аналізовану систему складів злочинів. 
Як слушно зауважує Г. З. Яремко, є ще інші 
норми, які прямо не вказують на посяган-
ня на територіальну цілісність і недотор-
канність України (чи інших держав), і лише 
системний міжгалузевий аналіз правових 
норм дає змогу зробити такі висновки. До 
таких злочинів дослідниця пропонує відно-
сити пропаганду війни (ст. 436 КК України) 
та планування, підготовку, розв’язування та 
ведення агресивної війни (ст. 437 КК Украї-
ни) [8, с. 62]. Така позиція не є безпідставною 
та ґрунтується на аналізі міжнародного за-
конодавства. Так, у Міжнародній Конвенції 
про використання радіомовлення в інтере-
сах миру 1936 р. пропаганда війни охоплює 
дії, які «за своїм характером спрямовані на 
підбурювання населення будь-якої терито-
рії до дій, несумісних із внутрішнім поряд-
ком або безпекою будь-якої території» (ст. 
1). Генеральна Асамблея у 1967 р. заснувала 
Спеціальний комітет із визначення агресії 
у складі тридцяти п’яти держав-учасниць, 
якому доручалося «розглянути всі аспекти 
цього питання, для того, щоб можна було 
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розробити точне визначення агресії». Від-
так, відповідно до Резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН№ 3314 (ХХІХ) від 14 грудня 
1974 р., під агресією належить розуміти за-
стосування збройної сили державою проти 
суверенітету, територіальної недоторкан-
ності чи політичної незалежності іншої дер-
жави або будь-який інший спосіб порушен-
ня цього, що несумісний зі Статутом ООН 
(ст. 1). Як акт агресії, незалежно від оголо-
шення війни, розглядаються такі діяння: 
вторгнення або напад збройних сил держа-
ви на територію іншої держави чи будь-яка 
воєнна окупація, незалежно від часового ха-
рактеру, що є результатом такого вторгнен-
ня чи нападу, або будь-яка анексія території 
іншої держави чи частини її із застосуван-
ням сили; засилання державою або від імені 
держави озброєних банд, груп і регулярних 
сил чи найманців, які здійснюють акти за-
стосування збройної сили проти іншої дер-
жави, або її значна участь у них (ст. 3). Схожі 
положення містяться також у ЗУ «Про обо-
рону України» від 6 грудня 1991 р. Отже, 
перелічені акти агресії можна розглядати 
як одну з форм посягання на територіальну 
цілісність і недоторканність держави. Таку 
позицію обстоюють у кримінально-правовій 
літературі. Зокрема, вчені агресивну війну 
визначають як ведення воєнних дій із ме-
тою збройного захоплення чи відторгнення 
території, яка належить іншій державі, або 
з метою повалення уряду іншої держави чи 
вчинення в іншій державі державного пере-
вороту, поневолення, звернення в рабство 
тощо [9, с. 8; 10, с. 110–111]. 
До проявів сепаратизму необхідно та-

кож відносити і вчинення дій за ст. 109 КК 
України «Дії, спрямовані на насильниць-
ку зміну чи повалення конституційного 
ладу або на захоплення державної влади». 
У законодавстві України не передбачено 
дефініції поняття конституційного ладу. 
Водночас його зміст становить широке 
коло цінностей, із-поміж яких власне тре-
ба виокремлювати територіальний устрій. 
У роботі обґрунтовується позиція, що се-
паратизм – це також і відділення з метою 
формування автономного утворення (де-
волюція). Відповідно, вчинення дій, спря-
мованих на автономізацію частини терито-

рії держави, не може підпадати під ознаки 
складу злочину, передбаченого ст. 110 КК 
України, де йдеться про сепаратистські про-
яви, пов’язані з повним відокремленням 
певної території від держави (заснування 
нової незалежної держави, приєднання до 
іншої держави). Надання ж автономії пев-
ній території не змінює ні меж, ані кордо-
ну держави. Однак змінює таку структурну 
складову конституційного ладу, як територі-
альний устрій. Саме нині Україна є унітар-
ною державою, до системи адміністратив-
но-територіального устрою якої відносять: 
АРК, міста Київ та Севастополь, а також 
24 області (ст. 133 Конституції України). 
А тому такі дії за наявності підстав мають 
отримати кримінально-правову оцінку за 
ст. 109 КК України. До того ж, їх належить 
розглядати як прояв сепаратизму. Така по-
зиція також випливає з аналізу ЗУ «Про 
внесення зміни до Кримінального кодексу 
України щодо кримінальної відповідальнос-
ті за фінансування сепаратизму» від 19 черв-
ня 2014 р. № 1533-VII. Зокрема, КК Укра-
їни доповнено ст. 1102, у якій йдеться про 
фінансування дій, передбачених і ст. 109, і 
ст. 110 КК України. Отже, законодавець до 
проявів сепаратизму відносить не лише по-
сягання на територіальну цілісність і недо-
торканність України, а й дії, спрямовані на 
насильницьку зміну чи повалення конститу-
ційного ладу. У пояснювальній записці до 
проєкту зазначеного Закону також вказу-
ється, що для кваліфікації сепаратистських 
дій слід застосовувати ст. 109 КК України. 
Окрім того, історичний аналіз засвідчив, що 
в КК УРСР 1960 р. такі діяння були об’єднані 
в одній нормі (ст. 62 «Заклики до насиль-
ницького повалення чи зміни державного і 
суспільного ладу, а так само заклики чи інші 
дії, спрямовані на порушення територіаль-
ної цілісності України»), що є свідченням їх 
єдиної спрямованості.

Висновки
Отже, під системою норм про сепара-

тизм належить розуміти сукупність вста-
новлених КК України норм, спрямованих 
на охорону територіальної цілісності і не-
доторканності, а також територіального 
устрою держави (109, 110, 1102, 111, 436, 
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437, 447 КК України). Така класифікація, 
вочевидь, не є досконалою, однак ґрунту-
ється на аналізі чинного кримінального за-
кону та системному міжгалузевому аналізі 
правових норм. 
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ÇÀ ÏÎÁÎ¯ ² ÌÎÐÄÓÂÀÍÍß

У статті розглядаються особливості 
кримінальної відповідальності за побої і мор-
дування. Короткий огляд кримінально-пра-
вової літератури засвідчив, що кримінальна 
відповідальність за відповідне кримінальне 
правопорушення нині ще не достатньо ви-
вчена. Проаналізовано об’єктивну сторону 
складу кримінального правопорушення, перед-
баченого ст.126 КК України. Вона характе-
ризується наступними суспільно небезпечни-
ми діями: удар, побої, інші насильницькі дії, 
мордування.
Встановлено, що поняття «мордування» 

тісно переплітається з поняттям «катуван-
ня». Це пов’язано з тим, що останнє, окрім 
нанесеням побоїв, мучення характеризуєть-
ся також іншими насильницькими діями, до 
яких відносять також мордування. З огляду 
на такий стан речей у правозастосовній ді-
яльності мають місце випадки неправильної 
кримінально-правової кваліфікації.
Констатовано, що окремі аспекти є вза-

галі не дослідженими, а позиції авторів щодо 
окресленого питання - суперечливими чи над-
загальними. Завдяки відповідному вивченню 
частину досі невисвітлених питань піддано 
аналізу, щодо вирішення спірних - наведено 
додаткові аргументи.
Проаналізовано судову практику України 

в частині відповідальності за побої і морду-
вання.
Ключові слова: жорстокість, особлива 

жорстокість, мучення, особливе мучення, 
знущання, глумлення.
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Постановка проблеми
У світі чи не кожна людина зіштовхува-

лась із проявами жорстокого поводження. 
Одні люди безпосередньо стали його жерт-
вою, інші дізнались про факти жорстокості 
через засоби масової інформації чи розпові-
ді інших. Одним із проявів жорстокого по-
водження є побої і мордування, відповідаль-
ність за які передбачена ст.126 КК України. 
Аналіз звітності основних показників робо-
ти органів досудового розслідування, підго-
товленої Генеральною прокуратурою Украї-
ни за період 2017–2021 рр., демонструє такі 
дані щодо цієї групи кримінальних право-
порушень. Так, у 2018 р. за вчинення кримі-
нального правопорушення, передбаченого 
ст.126 КК України, передано до суду з обви-
нувальним актом 1072 кримінальних прова-
джень; у 2019 – 1371; у 2020 - 1065; у 2021 – 
1136. Однак, безумовно, статистика не відо-
бражає повного стану злочинності, оскільки 
не всі кримінальні правопорушення, у тому 
числі ті, що вчиняються способом жорстоко-
го поводження, реєструються відповідними 
державними органами.

Стан теоретичного дослідження
Окремі аспекти кримінально-правової 

протидії побоям і мордуванню розгляда-
лись у працях О. Ф. Бантишева, С. В. Бо-
родіна, М. Г. Гребенюка, О.В. Денисової, 
К. В. Катеринчука, В. В. Кончаковської, 
В. А. Копиляна, М. П. Короленка, В. І. Ку-
чера, Л. В. Мальованої, Ю. О. Поліщука, 
О. П. Рябчинської, П. П. Сердюка, Я. Г. Смі-
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лянського, Е. Е. Штемберг, Н. М. Ярмиш та 
інших. Варто віддати належне дисертацій-
ному дослідженню Л.І. Скреклі, у якому 
авторка здійснила аналіз жорстокості як на-
скрізного кримінально-правового поняття, 
проаналізувала його зміст та обсяг, а також 
з’ясувала співвідношення жорстокості та 
суміжних кримінально-правових понять, 
зокрема і мордування [1]. Попри пильний 
інтерес науковців до розглядуваної пробле-
матики, все ж доводиться констатувати про 
наявність дискусійних питань, а зокрема: 
щодо обсягу поняття «мордування», «інших 
насильницьких дій»; співвідношення понят-
тя «мордування» із поняттям «катування».
З огляду на це метою статті є питання 

кримінальної відповідальності за побої і 
мордування.

Виклад основних положень
Об’єктивна сторона складу кримінально-

го правопорушення, передбаченого ст.126 
КК України, характеризується наступними 
суспільно небезпечними діями:

1) удар;
2) побої;
3) інші насильницькі дії;
4) мордування.
Так, поняття «удар» розглядається як 

різкий сильний поштовх, дотикання до тіла 
потерпілого, поєднані із заподіянням фізич-
ного болю [2, с.177]. Побої ж полягають у ба-
гаторазовому (два і більше) завданні ударів 
по тілу потерпілого, внаслідок чого не було 
спричинено тілесних ушкоджень [3, с.292]. 
Термін «побої» у КК України зустрічаєть-
ся дев’ять разів (ч.1 ст.126, ч.1 ст.127, ч.2 
ст.345, ч.2 ст.345-1, ч.2 ст.346, ч.1 ст.350, ч.2 
ст.377, ст.405, ч.1 ст.406 КК України). При 
цьому з аналізу ч.1 ст.126 та ч.1 ст.127 КК 
України випливає, що в першому випадку 
побої спричиняють фізичний біль (ч.1 ст.126 
КК України), натомість у другому – силь-
ний фізичний біль або фізичне чи мораль-
не страждання. Тобто одні і ті ж суспільно 
небезпечні дії спричиняють різного ступе-
ня біль, що є алогічним. На цю проблему у 
кримінально-правовій літературі звертала 
увагу Л.І. Скрекля. Автор справедливо за-
уважила, що на практиці важко, а то й не-
можливо визначити відмінність побоїв, які 

передбачені ст.126 КК України від тих, які 
містяться у статті 127 КК України. Тому, на 
її думку, необхідно відмовитись від поняття 
«сильний фізичний біль» (ст.127 КК Украї-
ни), адже законодавець уже використовує 
юридичну конструкцію «фізичне чи мораль-
не страждання», оскільки розгалуженість та-
ких термінів, як «фізичний біль» і «сильний 
фізичний біль», ускладнюватиме розуміння 
КК України, у частині відповідальності за 
жорстоке поводження [1, с.96]. Під іншими 
насильницькими діями слід розуміти фізич-
ний вплив на людину (крім ударів та побо-
їв), що спричинив болісні відчуття (стиску-
вання частин тіла, виривання волосся тощо) 
[4, с.213].
Приклад вчинення кримінального пра-

вопорушення, передбаченого ч.1 ст.126 КК 
України, відображений у вироку Болград-
ського районного суду Одеської області від 
10 лютого 2014 р. Так, 18 січня 2014 року 
приблизно о 16 годині Є., знаходячись у 
стані алкогольного сп’яніння, біля будинку 
№20 по вул. Молодіжній у с. Виноградне 
Болградського району Одеської області, у 
процесі сварки з Н., яка виникла на ґрун-
ті особистих неприязних відносин, маючи 
умисел на спричинення останній побоїв, 
наніс потерпілій один удар кулаком правої 
руки в ділянку щоки зліва. У результаті не-
правомірних дій Є. їй був завданий удар, 
який спричинив потерпілій фізичний біль і 
не спричинив тілесних ушкоджень [5]. В ін-
шій справі вироком Южноукраїнського місь-
кого суду Миколаївської області від 13 трав-
ня 2019 р. винного було визнано у вчиненні 
кримінального правопорушення, передба-
ченого ч.1 ст.126 КК України за наступних 
обставин. 15 березня 2019 року близько 
14 години 20 хвилин Т., перебуваючи біля 
вхідних дверей до ліфтової шахти 5-ого по-
верху другого під`їзду, у ході сварки, на 
ґрунті виниклих неприязних відносин,наніс 
своїй колишній дружині З. декілька ударів 
у ділянку голови та тулуба, завдавши їй фі-
зичного болю та не спричинивши тілесних 
ушкоджень [6].
Кваліфікований видом кримінального 

правопорушення, передбаченого ст.126 КК 
України, є вчинення діяння, що має харак-
тер мордування. Його семантичний зміст 
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розглядається як жорстоке мучення (фізич-
не або моральне); жорстоке поводження, 
мучення, мука, насильство або катування; 
виснаження, жорстоке катування [7, с.252]. 
У Правилах судово-медичного визначення 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень від 
17 січня 1995р. поняття «мордування» трак-
тують як насильницькі дії щодо особи, які 
полягають у багаторазовому або тривалому 
спричиненні болю (щипання, шмагання, 
завдання численних, але невеликих ушко-
джень тупими чи гостро колючими предме-
тами [8]. 
У теорії кримінального права думки різ-

няться щодо обсягу поняття «мордування». 
З цього приводу можна виокремити щонай-
менше чотири підходи. Автори першого 
підходу трактують його як фізичне насиль-
ство, яке характеризується заподіянням по-
терпілому тяжких фізичних страждань сис-
тематичними, тривалими або одноразови-
ми, але виключно інтенсивними діями, або 
є знущанням з потерпілого [9, с.92]. Авто-
ри ж другого вважають, що воно полягає у 
вчиненні дій, які розраховані на заподіяння 
особливого болю (шмагання різками, щи-
пання, чисельні уколи та інші дії [10, с.89]. 
Представники третього підходу переконані, 
що мордування охоплює дії, які повторю-
ються багаторазово, супроводжуються за-
подіянням тяжких мучень, особливо жор-
стокого болю або однією дією, викликають 
тривалий біль і глибоко травмують здоров’я 
людини [11, с.111-112]. Зрештою, четвер-
тий підхід полягає в ототожнені поняття 
«мордування» та «мучення», що полягає у 
шмаганні різками, що виражають особливу 
жорстокість, та вчиненні інших дій, які за-
вдають жертві особливо значних фізичних і 
психічних страждань [12, с.28]. 
Кожен з наведених підходів заслуговує 

на увагу. У той же час у трактуванні поняття 
мордування є чимало оцінних понять, такі 
як-от: тяжкі фізичні страждання, особливо 
значні фізичні і психічні страждання, осо-
бливий біль, тяжкі мучення. Втім, гадаємо, 
що найбільш прийнятним є другий підхід, 
у якому мордування розглядається як шма-
гання різками, щипання, чисельні уколи та 
інші дії, оскільки він є найбільш наближе-
ний до визначення досліджуваного поняття, 

яке відображене у Правилах судово-медич-
ного визначення ступеня тяжкості тілесних 
ушкоджень від 17 січня 1995р. 
У той же час слід звернути увагу на те, 

що поняття «мордування» тісно перепліта-
ється з поняттям «катування». Це пов’язано 
з тим, що останнє, окрім нанесеням побоїв, 
мучення характеризується також іншими 
насильницькими діями, до яких відносять 
також мордування. Утім для катування ха-
рактерна спеціальна мета: 

1) примусити потерпілого чи іншу осо-
бу вчинити дії, що суперечать їх волі, у тому 
числі отримати від нього або іншої особи ві-
домості чи визнання;

2)  покарати його чи іншу особу за дії, 
скоєні ним або іншою особою чи у скоєнні 
яких він або інша особа підозрюється;

3)  залякування;
4) дискримінація.
Однак у ч.2 ст.126 КК України встанов-

лена кримінально-правова заборона мор-
дування, метою якого є залякування, що 
характерно також для катування. Не випад-
ково в одному з коментарів до КК України 
вказується, що відповідні положення цих 
статей конкурують між собою і така ситуа-
ція вимагає невідкладного законодавчого їх 
узгодження [3, с.297]. 
З огляду на такий стан речей у правозас-

тосовній діяльності не слід виключати ви-
падки неправильної кримінально-правової 
кваліфікації. Як приклад, слід навести вирок 
Роменського міськрайонного суду Сумської 
області від 29 травня 2009 р., за яким осо-
бу було визнано винною у вчиненні кримі-
нального правопорушення за ч.2 ст.126 КК 
України. С., 10 січня 2009 р. близько 17.00 
год., будучи в нетверезому стані, вирішив 
повчити цифри з Ю., але остання в силу 
свого віку не могла запам’ятати показані 
ним цифри і це привело його в збуджений 
стан. С. сказав малолітній Ю., що якщо та не 
може запам’ятати цифри та літери очима, то 
запам’ятає їх через «задній прохід», та, роз-
лютившись, почав на неї кричати. Так як 
чергові спроби вивчити з дитиною цифри 
та літери не дали позитивного результату, 
то С. навмисно, з метою залякати останню, 
бив малолітню по голові та інших частинах 
тіла табличками з полімерного матеріалу, на 
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яких зображені цифри, та дитячим іграшко-
вим відерцем з такого ж матеріалу, та засу-
нув табличку з цифрами в її анальний отвір. 
Вказані злочинні дії припинив, виявивши в 
анальному отворі малолітньої кров [13]. 
Втім гадаємо, що така кримінальна 

оцінка дій винного є не правильною.-
З огляду на те, що потерпіла була мало-
літньою (всього чотири роки), то можна 
припустити, що вона відчувала сильний 
фізичний біль, оскільки за своєю фізіоло-
гією ще не сформована. А тому винний 
повинен підлягати відповідальності за ч.1 
ст.127 КК України.
Ще одним кваліфікуючим видом морду-

вання є його вчинення з мотивів расової, 
національної чи релігійної нетерпимості. 
Це охоплює випадки, коли винний не ба-
жав, не хотів та і не вмів терпимо ставитися 
до людини іншої раси чи національності або 
інших релігійних поглядів [3, с.243]. Остан-
ньою кваліфікуючою ознакою цього кримі-
нального правопорушення є його вчинення 
групою осіб (якщо в ньому брали участь де-
кілька (два або більше) виконавців без по-
передньої змови між собою). Такий приклад 
відображений у вироку Вознесенського 
міськрайонного суду Миколаївської облас-
ті від 20 листопада 2020 р. Так, 17 лютого 
2019 року приблизно о 15.00 год. А., пере-
буваючи спільно з Б., В. та Г. помітила свою 
знайому Ю., яка йшла по дорозі та попроси-
ла її зупинитись. Після чого А. підійшла до 
Ю., якій висловила своє обурення тим, що 
напередодні чоловік останньої спричинив 
їй тілесні ушкодження. 
На зазначеному підґрунті між А. та Ю, 

виникла сварка, у ході якої А. схопила Ю. 
за одяг, після чого, маючи умисел, спрямо-
ваний на завдання умисного удару Ю., пе-
редбачаючи та бажаючи настання суспільно 
небезпечних наслідків у виді завдання шко-
ди здоров`ю останньої, А. нанесла їй удари 
кулаком лівої руки в обличчя, чим спричи-
нила потерпілій Ю. фізичний біль.
У результаті чого в Б., В. та Г., які ста-

ли очевидцями цього конфлікту, раптово 
виник протиправний умисел на завдан-
ня Ю. ударів, з метою завдання фізичного 
болю. Реалізуючи вказаний умисел, перед-
бачаючи настання суспільно небезпечних 

наслідків у виді завдання шкоди здоров`ю 
потерпілій, вони наблизились до неї та за-
вдали їй численні удари руками та ногами в 
ділянку голови та тулуба. У результаті вка-
заних злочинних дій, А., Б., В. та Г. умис-
но завдали удари Ю., які завдали останній 
фізичного болю та не спричинили тілесних 
ушкоджень. Вироком суду їх було визнано 
винними у вчиненні злочину, передбачено-
го ч. 2 ст.126 КК України [14].

Висновки
Теперішнє формулювання складу кри-

мінального правопорушення, передбаче-
ного ст.226 КК України, потребує удоско-
налення, оскільки створює невиправдану 
конкуренцію зі ст.127 КК України, а відтак 
породжує помилки під час здійснення кри-
мінально-правової кваліфікації. З огляду на 
те, досліджуване питання і надалі залишати-
меться актуальним для теорії кримінально-
го права та практики.
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SUMMARY 
The article examines the specifi cs of criminal 

liability for beatings and torture. A brief review of 
the criminal law literature proved that criminal 
responsibility for the relevant criminal offense has 
not yet been suffi ciently studied. The objective side 
of the composition of the criminal offense provided 
for in Article 126 of the Criminal Code of Ukraine 
was analyzed. It is characterized by the following 
socially dangerous actions: hitting, beatings, other 
violent actions, biting.

It has been established that the concept of 
“snapping” is closely intertwined with the concept 
of “torture”. This is due to the fact that the latter, 
in addition to beatings, torture is also characterized 
by other violent actions, which also include 
mutilation. Given this state of affairs, there are 
cases of incorrect criminal-law qualifi cation in law 
enforcement activities.

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 analysis, some of the issues 
that are not illuminated have been analysed, the 
additional arguments have been given to resolve 
the controversial issues.

The judicial practice of Ukraine in terms of 
responsibility for beatings and assaults has been 
analyzed.

Key words: beatings, torture, cruelty, 
exceptional cruelty, torment, exceptional torment, 
abuse, wipe.
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ÎÑÎÁÀ ÇËÎ×ÈÍÖß ßÊ ÅËÅÌÅÍÒ 
ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÎ¯ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÈ 

ÇËÎÂÆÈÂÀÍÍß ÂÏËÈÂÎÌ

У статті на основі системного аналізу 
теоретичних наукових положень, норм за-
конодавства та матеріалів слідчої і судової 
практики розкриваються проблемні питан-
ня щодо особи злочинця як елемента кримі-
налістичної характеристики зловживання 
впливом, визначається зміст цього елемента 
та обґрунтовується його структура й кореля-
ційні зв’язки особи злочинця з іншими елемен-
тами криміналістичної характеристики зло-
вживання впливом. 
Визначено типові ознаки особи злочинця: 

демографічні; професійно-освітні; соціальні; 
схильність до вчинення кримінальних право-
порушень; фізичний та психологічний стани. 
Доводиться, що система відомостей про особу 
злочинця дозволяє не лише правильно кваліфі-
кувати вчинене кримінальне правопорушення, 
а й значно підвищує ефективність процесу ви-
сування версій та планування розслідування, 
вибору тактичних прийомів проведення про-
цесуальних дій та розслідування в цілому. 
Ключові слова: криміналістична характе-

ристика, особа злочинця, зловживання впли-
вом, розслідування. 
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зуміло, що особа злочинця займає значне 
місце в системі будь-якої характеристики 
кримінального правопорушення: кримі-
нально-правової, кримінологічної і, звичай-
но, криміналістичної. Із криміналістичної 
точки зору вивчення особи злочинця надає 
органам досудового розслідування ряд до-
даткових можливостей. Зокрема, відомості 
про неї дають змогу виокремити ті дані, що 
необхідні для організації найбільш ефек-
тивного розшуку особи, яка вчинила кри-
мінальне правопорушення, забезпечують 
усунення причин та умов вчинення кримі-
нальних правопорушень та їх рецидивів, а 
під час проведення слідчих (розшукових) 
дій – можливість ефективного встановлен-
ня психологічного контакту, застосування 
відповідних тактичних прийомів та методів 
спілкування. 
Метою статті є дослідження особи зло-

чинця як елемента криміналістичної харак-
теристики зловживання впливом. 

Виклад основного матеріалу
Теорія і практика показують, що не іс-

нує якого-небудь одного типу злочинців і 
що насправді існують багато типів, що зна-
чно різняться один від одного. На думку 
В. Ю. Шепітька, особа злочинця є не що 
інше, як модель, абстракція, що поєднує в 
собі найбільш характерні особливості особи 
злочинця як соціального, так і психологіч-
ного типу [1, с. 549].
Система ознак особи злочинця вклю-

чає дані демографічного характеру, деякі 

Актуальність теми
У ході кримінального провадження зна-

чна частина діяльності працівників право-
охоронних органів та суду спрямована на 
встановлення особи, яка вчинила суспільно 
небезпечне діяння, а також спілкування та 
проведення ряду слідчих (розшукових) і 
процесуальних дій, відповідно, з підозрюва-
ним, обвинуваченим, підсудним. Тому зро-
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моральні властивості та психологічні осо-
бливості. Особа злочинця – це поняття, що 
виражає сутність особи, яка вчинила кри-
мінальне правопорушення. З огляду на це 
можна говорити про типові ознаки особи, 
схильної до вчинення тих чи інших видів 
кримінальних правопорушень [4, с. 15-16]. 
Саме цей елемент криміналістичної харак-
теристики обумовлює тактику проведення 
слідчих (розшукових) та інших процесуаль-
них дій. 
Окрім цього, вивчення особи, яка вчи-

нила зловживання впливом, належить до 
обов’язкових процесуальних дій, насампе-
ред з огляду на те, що з суб’єктом кримі-
нального правопорушення пов’язана низка 
обставин, які підлягають доказуванню, зо-
крема подія кримінального правопорушен-
ня, винуватість обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення, форма 
вини, мотив і мета вчинення кримінального 
правопорушення тощо.
Варто погодитися з твердженням про 

те, що з’ясування особи злочинця у кримі-
нальних правопорушеннях у сфері служ-
бової діяльності та професійної діяльності, 
пов’язаної з наданням публічних послуг, є 
вкрай важливим, адже володіння інформа-
цією про криміналістично важливі якості 
винних по аналізованій категорії кримі-
нальних правопорушень є необхідним як 
для звуження кола ймовірних підозрюва-
них, так і для встановлення з цими особами 
психологічного контакту, спонукання їх до 
співпраці з органами досудового розсліду-
вання, надання   правдивих показань, а та-
кож подолання тиску, що чиниться ними, їх 
захисниками або іншими особами, що діють 
у їх інтересах [9].
На підставі вивчення правозастосовної 

практики Національного антикорупційного 
бюро України, Державного бюро розсліду-
вань, Національної поліції України, а також 
матеріалів засобів масової інформації вста-
новлено, що підозрюваними та обвинуваче-
ними в кримінальних провадженнях щодо 
зловживання впливом є: працівники пра-
воохоронних органів – насамперед поліції, 
прокуратури, Служби безпеки України, суд-
ді, керівники органів державної влади, дер-
жавних підприємств та установ. Це підтвер-

джують і результати зведеного опитування 
працівників уповноважених на проведення 
досудового розслідування: підозрюваним у 
відомих респондентам випадках зловживан-
ня впливом були керівники органів держав-
ної влади, державних підприємств та уста-
нов (41,2 %); працівники правоохоронних 
органів (35,7 %); інші суб’єкти (судді, депу-
тати місцевих рад) (12,7 %). 
Серед категорій осіб, чиє зловживан-

ня впливом розслідували детективи НАБУ, 
були народні депутати (30 %), прокурори 
(13 %), депутати місцевих рад (11 %), судді 
(10 %), заступники міністрів (5 %), міські го-
лови (3 %), інші суб’єкти (17 %) [2].
Серед засуджених за зловживання впли-

вом були такі категорії суб’єктів: 1) депу-
тати: сільських рад (34,6 %), селищних рад 
(2,6 %), міських рад (1,3 %), районних рад 
(5,1 %); 2) сільські голови (1,3 %); 3) службо-
ві особи районних державних адміністрацій 
(5,1 %); 4) службові особи міських рад (2,6 %); 
5) поліцейські (7,7 %); 6) працівники кримі-
нально-виконавчої служби (15,4 %); 7) інші 
службові особи юридичної особи публічного 
права (5 %). 
Для методики розслідування зловжи-

вання впливом важливе значення має кри-
міналістична класифікація злочинців цієї 
категорії. Вона може проводитися за різ-
ними критеріями, зокрема, за такими, які 
пов’язані зі способом вчинення криміналь-
ного правопорушення та службовим стано-
вищем. На момент вчинення кримінального 
правопорушення особа може займати одне 
службове становище, а на момент досудово-
го розслідування – інше, або ж узагалі не ви-
знаватися службовою особою. 
Специфікою тих осіб, які вчиняють кри-

мінальні правопорушення, передбачені час-
тинами 2 і 3 ст. 369-2 КК України, є те, що 
вони, не маючи статусу службової особи, ма-
ють реальну можливість вплинути на при-
йняття рішення особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави. Водночас ста-
тус такої особи на момент досудового роз-
слідування може вимагати дотримання пе-
редбаченого КПК України певного порядку 
проведення тих чи інших процесуальних 
дій, а також визначати особливості їх про-
ведення.
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З урахуванням цього факту осіб, які підо-
зрюються чи обвинувачуються в зловживан-
ні впливом, можна поділити на дві групи:

1) особи, які на момент досудового роз-
слідування визнаються особами, що уповно-
важені на виконання функцій держави або 
місцевого самоврядування;
Якщо посередник, який здійснює проти-

правний вплив на прийняття рішення осо-
бою, уповноваженою на виконання функцій 
держави, є службовою особою юридичної 
особи приватного права незалежно від ор-
ганізаційно-правової форми або особою, яка 
надає публічні послуги, і при цьому зазначе-
на особа (посередник) використовує надані 
їй повноваження, то вчинення відповідних 
злочинних дій може, за наявності для того 
підстав, тягнути за собою відповідальність 
не за ст. 369-2 КК України, а за відповід-
ними частинами статей 368-3 або 368-4 КК 
України. Коли ж таким посередником є 
службова особа публічного права, то дії того, 
хто пропонує, обіцяє або надає неправомір-
ну вигоду, кваліфікуються за відповідними 
частинами ст. 369 КК України, а дії того, 
хто приймає його пропозицію, обіцянку або 
одержує таку вигоду, – за відповідними час-
тинами ст. 368 КК України [6, с. 911]. 

2) особи, які на момент досудового розслі-
дування не визнаються такими суб’єктами. 
Необхідно звернути увагу, що одержан-

ня неправомірної вигоди за вплив на при-
йняття рішення особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави, вчинене осо-
бою, котра апріорі не має такого впливу, за 
наявності всіх необхідних підстав, слід ква-
ліфікувати як шахрайство [6, с. 912].
Залежно від способу вчинення кримінально-

го правопорушення слід розмежовувати: 1) осіб, 
які вчиняють зловживання впливом у фор-
мі: а) пропозиції неправомірної вигоди; б) 
обіцянці такої вигоди; в) наданні останньої 
(ч. 1 ст. 369-2 КК України); 2) осіб, які вчи-
няють зловживання впливом у формі: а) 
прийнятті нею пропозиції неправомірної 
вигоди; б) прийнятті обіцянки такої виго-
ди; в) одержанні останньої для себе чи тре-
тьої особи; г) пропозиції здійснити вплив 
за надання зазначеної вигоди; ґ) обіцянці 
здійснити такий вплив (ч. 2 ст. 369-2 КК 
України); осіб, які вчиняють зловживання 

впливом, поєднане з вимаганням у формі: 
а) прийнятті пропозиції неправомірної ви-
годи; б) прийнятті обіцянки такої вигоди; 
в) одержанні останньої для себе чи третьої 
особи (ч. 3 ст. 369-2 КК України).
Окрім того, важливе значення має кла-

сифікація суб’єктів зловживання впливом 
за рівнем зайнятих ними посад. За цією 
ознакою серед суб’єктів зловживання впли-
вом можна виокремити службових осіб – 
суб’єктів зловживання впливом нижчого 
рівня та службових осіб, що займають від-
повідальне та особливо відповідальне ста-
новище – суб’єктів зловживання впливом 
вищого рівня (саме їм найчастіше вдається 
уникнути кримінальної відповідальності за 
зловживання впливом насамперед через ак-
тивну протидію розслідуванню). 
Для методики розслідування зловживан-

ня впливом важливе значення мають окремі 
криміналістичні риси особи, яка вчиняє це 
кримінальне правопорушення. О. В. Пчелі-
на виокремила наступні групи ознак, за яки-
ми варто охарактеризувати осіб, котрі вчи-
няють кримінальні правопорушення у сфері 
службової діяльності: загальні (вік, стать, 
освіта, громадянство, сімейний стан, зайня-
тість, наявність судимостей); спеціальні (на-
явність статусу та категорія службової осо-
би, обсяг повноважень, сфера її діяльності, 
наявність корумпованих зв’язків, учинення 
кримінальних правопорушень у складі зло-
чинних угрупувань, мотивація та цілі зло-
чинного діяння) [7, с. 149].
З урахування зазначених положень, а та-

кож результатів вивчення слідчої та судової 
практики розслідування зловживання впли-
вом риси особи злочинця варто поділити на 
загальні та спеціальні.
Загальні риси складаються переважно 

із соціально-демографічних ознак злочин-
ців цієї категорії (статі, віку, ступеня освіти, 
досвіду роботи, сімейного стану, громадян-
ства). Серед таких осіб трапляються як чо-
ловіки (86,7 %), так і жінки (13,3 %). 
Серед злочинців цієї категорії тільки 

громадяни України (100 %), здебільшого 
українці (86,2 %), не судимі на момент вчи-
нення кримінального правопорушення 
(91,5 %), що мають переважно вищу освіту.
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Вік таких суб’єктів здебільшого почи-
нається з 23 років і вище. За результатами 
вивчення статистичних даних Офісу Ге-
нерального прокурора України за 2020 р. 
щодо виявлених осіб, які вчинили зловжи-
вання впливом, встановлено, що на момент 
вчинення кримінального правопорушення 
14,9 % мали 23-28 років, 26,8 % – 29-39 ро-
ків, 45,6 % – 40-54 років, 10,3 % – 55-59 років, 
7,7 % – 60 років і більше.
За освітою на час вчинення криміналь-

ного правопорушення 42,6 % мало повну 
вищу і базову вищу, 29,6 % – професійно 
технічну, 100 % – повну загальну середню та 
базову загальну середню. 
Частина зазначених суб’єктів має пев-

ний досвід роботи (насамперед в органах 
державної влади та місцевого самовряду-
вання). Хоча не завжди вони володіють ви-
соким рівнем загальних і спеціальних знань.
Таким чином, зазначені соціально-демо-

графічні ознаки обумовлені насамперед тим 
фактом, що стати службовою особою мож-
на відповідно до положень законодавства 
України здебільшого після здобуття вищої 
освіти, набуття певного досвіду, а в окремих 
випадках лише з досягненням певного віку. 
Чіткі відомості про сімейний стан, ви-

ходячи із досліджуваної емпіричної бази (у 
значній частині випадків у вироках не за-
значається інформація про сімейний стан), 
встановити неможливо. Однак, варто кон-
статувати, що серед осіб, які зловживають 
впливом, одружені складали 80,1 %. 
Серед спеціальних рис осіб, які зловжи-

вають впливом, можна виокремити наступні. 
1. Статус службової особи. Він потребує 

дотримання певних тактичних вимог до 
проведення слідчих (розшукових) чи інших 
процесуальних дій, а у певних випадках 
(залежно від статусу суб’єкта) передбачає 
особливий порядок кримінального прова-
дження. Варто погодитися з тим, що зло-
чинці, будучи посадовими особами органів 
державної влади чи місцевого самовряду-
вання, часто використовують своє службове 
становище для здійснення впливу не тільки 
на слідчого, але й на інших учасників кримі-
нального провадження з боку обвинувачен-
ня, а саме: прокурора та керівника органу 
досудового розслідування [10, с. 65].

2. Мотиви та мета злочинної діяльності. 
Вони можуть бути різними. Здебільшого це 
користь, з метою незаконного збагачення 
(94,5 %), рідше мотивами та метою зловжи-
вання впливом є кар’єризм та владолюбство 
(5,6 %). Будучи рушійною силою криміналь-
ної активності, корислива мета проявляєть-
ся у прагненні людини до задоволення ма-
теріальних потреб. А. Ф. Волобуєв зазначає, 
що конкретна ситуація породжує вольовий 
акт не сама по собі, а лише у взаємодії з осо-
бистістю цієї людини, переломлюючи через 
її інтереси, погляди, звички, особливості 
психіки та інші індивідуальні риси [5, с. 15]. 
У системі корисливої мотивації жінок необ-
хідно виокремити декілька видів спрямова-
ності: споживча, престижна, паразитивна, 
службова, легковажна, сімейна. На форму-
ванні та виявленні окреслених рис осіб, які 
незаконно збагатилися, як зауважують вче-
ні, позначаються: початкова налаштованість 
осіб, уповноважених на виконання функцій 
держави чи місцевого самоврядування, на 
використання роботи в особистих корисли-
вих інтересах; наявність у їхньому середови-
щі осіб з високим рівнем матеріального до-
статку, досягнутого шляхом протиправної 
діяльності; певне зниження досягнутого ра-
ніше рівня матеріальної забезпеченості осо-
би й бажання відновити його за допомогою 
своїх повноважень; орієнтованість на високі 
стандарти життя, досягнуті друзями чи ко-
легами; наявність звичок й інтересів, що по-
требують значних затрат, тощо [8, с. 8].

3. Наявність значних фінансових можли-
востей, які можна використати як для забез-
печення високого рівня надання правової 
допомоги, так і для організації протидії роз-
слідуванню. Ця риса притаманна переваж-
но особам, які уповноважені на виконання 
функцій держави або місцевого самовряду-
вання, зокрема службовим особам, які за-
ймають відповідальне та особливо відпові-
дальне становище і, здебільшого, уникають 
кримінальної відповідальності не лише за 
зловживання впливом, але й за вчинення 
інших корупційних кримінальних правопо-
рушень [11, с. 45–46]. 

4. Наявність корупційних зв’язків в ор-
ганах державної влади, зокрема серед пра-
воохоронних органів. Це пояснюється тим, 
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що такі особи самі є представниками орга-
нів державної влади. Як слушно відмічає 
О. В. Іванов, сьогодні в колах високопоса-
довців формуються латентні злочинні угру-
повання, що мають стійкі корупційні зв’язки 
та маніпулюють значними матеріальними 
активами завдяки власному привілейовано-
му становищу [3, с. 200-203]. Використання 
корупційних зв’язків є однією з форм про-
тидії розслідуванню зловживанню впливом. 
Так, розслідуючи корупційні кримінальні 
правопорушення, правоохоронні органи 
не лише України, але й інших країн часто 
стикаються з втручанням політиків. Вико-
ристання корумпованих зв’язків з представ-
никами правоохоронного органу позбавляє 
реальної перспективи всього процесу роз-
слідування [10, с. 52]. Ця риса характерна 
переважно службовим особам, які підслідні 
НАБУ.

Висновки
Сформовано криміналістичну характе-

ристику особи злочинця, що вчиняє зло-
вживання впливом, зокрема, це особи: чо-
ловічої статі (86,7 %), громадяни України 
(100 %), українці за національністю (86,2 %), 
несудимі (91,5 %), одружені (80,1 %), різного 
вікового складу (які досягли 23-річного віку і 
вище) та освітнього рівня (42,6 % – з повною 
вищою та базовою вищою освітою, 29,6 % – 
з професійно технічною, 100 % – з повною 
загальною середньою та базовою загальною 
середньою), з досвідом роботи у сфері служ-
бової діяльності, які відрізняються праце-
здатністю, особливими діловими якостями, 
мають корисливий, або інший особистий ін-
терес, усвідомлюють протиправність своїх 
дій, але свідомо йдуть на порушення закону. 
Найбільш поширеними мотивами вчинен-
ня зловживання впливом є кар’єризм, вла-
долюбство та користь з метою незаконного 
збагачення (94,5%). 
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LEGAL PROBLEMS RELATED TO THE CONCLUSION 
AND EXECUTION OF CONTRACTS IN THE FIELD OF 

ELECTRONIC TRADE

As part of the conclusion of contracts the 
offer and acceptance can be made in the form 
of electronic messages. This is in line with the 
UNIDROIT Principles and the principles of 
civil law established by the norms of civil law of 
the Republic of Azerbaijan. The issue of the pos-
sibility of an automated information system to 
conclude contracts on behalf of one of the par-
ties is positively resolved. Such contracts are given 
unconditional legal force. To determine the legal 
relationship of an electronic nature due to the pe-
culiarities that arise when concluding and execu-
ting electronic contracts online and offl ine, it is 
necessary to carefully analyze each specifi c case of 
concluding contracts. The problem of determining 
the place of conclusion of an electronic contract 
is optimally solved in the UN Convention on the 
Use of Electronic Communications in Interna-
tional Contracts by analogy with the conclusion 
of a contract on an aircraft or on the high seas.-
The issue is resolved using the concepts of “loca-
tion of the parties” and “time and place of sending 
electronic communications”.

Key words: offer, acceptance, electronic trans-
action, electronic contract, electronic trade.
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The application of new information tech-
nologies in practice challenges the legal gua- 
rantee of contract work. Contracts concluded 
in electronic form in various areas of civil cir-
culation have become widespread.

When characterizing electronic contracts, 
it is necessary to emphasize two main points 
- conclusion and implementation of the con-
tract. The issue of whether the performance 
of the obligation arising from the contract is-
a transaction or not, is ambiguous in the-
science of civil law. In a number of scienti-
fic works, the fulfi llment of the obligation is 
known as a transaction, and this is also con-
fi rmed by the materials of judicial practice. 
Other authors deny the implementation of 
the obligation as a feature of the transaction.

 It appears that implementation of an 
obligation is not a transaction, neither inde-
pendent nor a series of related transactions. 
When concluding a transaction, the parties 
have an obligation to fulfi ll it, and only the 
termination of this obligation leads to the termi-
nation of the transaction.

Article 329.3 of the Civil Code of the Re-
public of Azerbaijan provides for the conclu-
sion of verbal aggrement, according to that 
article, agreement that may be concluded 
orally shall be considered concluded where 
will of person to conclude agreement is obvious 
from his conduct [2, p. 117-118].

It should also be noted that until 2005, 
the Article 330 in the Civil Code of the Re-
public of Azerbaijan stipulated the proce-
dure for concluding a separate transaction 

The emergence of modern means of com-
munication has signifi cantly changed the 
forms and methods of concluding civil-legal 
contracts. Speed and convenience are the 
main advantages of electronic document cir-
culation. In a market economy, promptness 
plays an important role and has a signifi cant 
positive impact on the results of closing deals 
[6, p. 48-49].
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for the implementation of the contract, but 
now that article has been removed from the 
Code [13].

 Indeed, the implementation of the main 
transaction may require the conclusion of ad-
ditional transactions, but this does not neces-
sarily mean replacing the main obligation with 
a series of transactions. On the contrary, it 
is reasonable to conclude that from the mo-
ment of its conclusion to the moment of fi nal 
performance, the contract (including actions 
aimed at its conclusion and implementation) 
is an ongoing legal relationship, and only the 
fulfi llment of the main contractual obligation 
leads to the implementation of the transac-
tion. This point is one of the bases for the di-
vision of contract law (doctrine transactions) 
and law of obligations (doctrine of obliga-
tions) in civil jurisprudence [5]. 

Thus, we can conclude that in addition to 
the conclusion of the contract, transaction in-
cludes (but is not actually a transaction):

- actions leading to the conclusion of the 
contract (offer and acceptance);

- actions aimed at fulfi lling contractual ob-
ligations (handover of property, performance 
of works, provision of services, settlement of 
transactions, etc.);

- actions aimed at changing or termina-
ting the main transaction (penalty agreement, 
agreement on compensation of mutual claims, 
transfer of rights, transfer of debt, etc.).

All of the above belong to electronic con-
tracts, taking into account some features re-
lated to the form, method and time of con-
clusion and execution of the transaction, but 
their legal essence is not the same.

The civil legislation of the Republic of 
Azerbaijan determines the main provisions 
on the conclusion of contracts. According to 
Article 405.1 of the Civil Code of the Repub-
lic of Azerbaijan “A contract shall be deemed 
effective, in the event the parties arrive at an 
agreement in the required form on all of the 
essential contract terms. With respect to the 
subject of the contract, the essential terms 
shall be those named in this Code as essen-
tial or necessary for the contracts of this type, 
as well as the terms, upon which agreement 
must be reached on the request of one of the 
parties”. It is clear that this rule is universal 

and applies regardless of the form of the con-
tract - written or verbal, paper or electronic. 
Clause 2 of that article determines that the A 
contract is made by way of submission of an 
offer (proposal to enter into a contract) by 
one of the parties and its acceptance (agree-
ment) by the other party. 

According to the Civil Code of the Repub-
lic of Azerbaijan, terms and conditions related 
to the subject of the contract, terms and con-
ditions named as important or necessary for 
those types of contracts in this Code, as well as 
all conditions on which an agreement should 
be reached at the request of one of the par-
ties are considered important [14]. Thus, the 
said article defi nes the conditions necessary 
for the contract to be considered concluded; 
the stipulation on the form of the contract 
creates an inextricable link between offer and 
acceptance in the process of concluding the 
contract. UNIDROIT provisions on contract 
principles have been approved in the Civil 
Code of the Republic of Azerbaijan.

As for electronic communications, the 
situation does not change dramatically. The 
analysis of the United Nations Convention 
“On the Use of Electronic Communications 
in International Contracts” and the UNCIT-
RAL Model Law “On Electronic Commerce” 
concludes that the offer and acceptance in the 
context of the conclusion of the contract may 
be carried out in the form of electronic com-
munications.

Thus, based on the above and in accor-
dance with established practice, the following 
methods of concluding contracts through elec-
tronic communications can be distinguished:

1. Posting of proposals on the Internet, 
which includes all important aspects of the 
contract. Here the terms of the contract are 
established on the terms specifi ed in the offer, 
in which the will of the offeror to enter into 
a contract with anyone who responds. In this 
case, we are talking about the public (or gen-
eral) offer and its acceptance. Article 408.7 of 
the Civil Code of the Republic of Azerbaijan 
states that, A proposal containing all suffi -
cient contract terms, refl ecting the will of the 
person making the proposal to enter into the 
contract on the terms mentioned in the pro-
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posal, addressed to anyone who will respond, 
shall be deemed a public offer [15].

A classic case of using a public offer to 
conclude electronic transactions is the con-
clusion of a purchase and sale agreement on 
the seller’s website. Any person who wishes 
to enter into a contract under the proposed 
conditions accepts the offer by fi lling out the 
electronic form of the contract and signing it. 
As we have already defi ned, the country cur-
rently uses a legally established analogue of a 
person’s handwritten signature - an electronic 
signature.

However, this does not exclude the pos-
sibility of signing electronic contracts by other 
means. According to established legal custom 
on electronic information networks, credit 
card numbers are often used as signatures 
when concluding return agreements. Accor-
ingly, the credit card number is unique and 
with its help it is possible to identify its owner 
with a high degree of certainty.

The peculiarity of this method of con-
cluding an electronic contract is that there 
is not always another person “on the other 
side of the network”. In practice, it is not un-
common to use an automatic device such as 
a coffee machine to conclude a public con-
tract. Accordingly, due to the fact that a large 
number of deals are concluded on the web-
sites of online stores and various e-commerce 
platforms, the conclusion of the contract and 
subsequent processing in the form of an or-
der for the warehouse or a shipment order is 
carried out in a computerized manner. This 
cast doubt on the validity of contracts con-
cluded by automated communication systems 
without the direct participation of a person, 
because an obvious fl aw in the will, doubts 
about the will of the subject can be observed. 
The reasons for such prejudice to automated 
messaging systems are: the presence of errors 
in the program code, the failure of the tech-
nical equipment of the system, the possibility 
of gaining unauthorized access to the system, 
etc.

Special articles of the United Nations Con-
vention “On the Use of Electronic Commu-
nications in International Contracts” give un-
conditional legal force to a contract concluded 
as a result of the interaction of a personal and 

automated message system or systems [12,-
p. 28].

Therefore, until proven otherwise, the 
contract must be recognized as containing the 
true will of the parties.

2. Proposalts to give offer. According to 
the Civil Code of the Republic of Azerbaijan 
and the United Nations Convention “On the 
Use of Electronic Communications in Inter-
national Contracts”, the proposals should be 
considered offers made through one or more 
electronic means of information open to any-
one using information systems. These pro-
posals are considered the offers to make offer 
proposals unless the offeror clearly indicates 
his/her intention to be binding upon accep-
tance. The most striking example of the offer 
proposals is a widespread advertising in mass 
communication networks. In addition, there 
may be offers to make offer proposals, such as 
sending catalogs, price lists by e-mail, sending 
various videos, presentation fi les or animated 
fl ash cartoons, which are placed on the fi rst 
page of websites displaying various goods, 
works or services.

3. Conclusion of the contract between the 
parties through the classic offer and its ac-
ceptance: as a result of electronic negotiations 
in person or electronic negotiations, video or 
teleconference, via e-mail, etc. A person who 
wants to enter into a contract sends a signed 
offer to the potential counterparty. The pro-
posal is a fi le containing the contract text and 
an electronic signature fi le. After receiving 
the offer, the acceptor signs it and sends the 
electronic signature fi le to the offeror or its 
own version of the contract terms signed in 
the same way. At the same time, the electronic 
contract exists only in the form of a record on 
the hard disk or other permanent storage de-
vice of the computer. After the negotiations, 
the parties sign the fi nal version of the con-
tract by electronic means, for example, with 
an electronic signature.

4. Some researchers identify the fourth 
type of concluding electronic contracts. It is 
assumed that such agreements can be con-
cluded with each other by users of a special-
ized information network in accordance with 
the rules established by the owner of the net-
work. An example of such transactions is con-
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tracts on the market of short-term interbank 
loans concluded through the Reuter Dealing 
electronic system owned by Reuter Limited. 
The document containing the necessary con-
ditions for such a deal and confi rming the fact 
of its conclusion includes commonly accepted 
abbreviations in the Reuter Dealing system, as 
well as an informal dialogue between dealers. 
Reuter Dealing system user codes and dealer 
code serve as analogues of handwritten signa-
tures of the parties.

 Now let’s focus on the issues of invalidity 
of electronic contracts. In general, the same 
arguments for invalidity are referred also 
to electronic transactions as to conventional 
transactions. Non-observance of the form of 
the transaction does not invalidate its legal 
force, except for the cases clearly specifi ed 
according to the rule established by the Civil 
Code of the Republic of Azerbaijan. The par-
ties to such transaction are deprived of the 
right to resort to witness statements in case 
of dispute (primarily about the fact of the 
conclusion of the agreement) to confi rm the 
transaction and its terms, but they may sub-
mit written and other evidence. Thus, in or-
der to carry out full-fl edged e-commerce, the 
parties must correctly implement and verify 
their identifi cation.

At the same time, non-observance of a 
simple written form leads to the invalidation 
of some transactions expressly stipulated by 
civil legislation, for example, an insurance 
contract, a guarantee contract, a loan agree-
ment.

Also, the grounds for the invalidity of elec-
tronic contracts are other general grounds 
provided for in the Civil Code of the Republic 
of Azerbaijan. These include the following: as 
a result of abuse of power, under the infl u-
ence of deception, violence, threats, a trans-
action concluded as a result of a representa-
tive of one party reaching an agreement with 
another party in bad faith or a person falling 
into a diffi cult situation, fake deal, unserious 
deal,  a transaction concluded by limited or 
physically incapacitated person, a transaction 
concluded by a natural person who does not 
understand the meaning of his/her actions or 
is unable to direct them, a transaction con-
cluded under the infl uence of an important 

signifi cant error, a transaction that goes be-
yond the legal capacity of a legal entity [15].

Apparently, one of the most common is-
a party’s misconception about the identity of 
the counterparty and the method of conclu-
sion and performance of the contract, which 
implies the mandatory application of counter-
party verifi cation of electronic transactions.

Information technologies that can be used 
during the conclusion of civil-legal contracts 
in electronic form include the following: re-
mote service technologies (internet banking, 
client bank, etc.); correspondence by e-mail; 
use of codes, passwords, logins, SMS messag-
es.

In particular, technical devices can be: 
computer; a tablet for creating a facsimile 
signature; fi ngerprint scanner for generat-
ing electronic signature keys; smartphone; 
payment terminal, etc. [4, p. 220]. When con-
cluding contracts in the Internet space, the 
participants of civil contracts face a number 
of problems.

First, it is the diffi culty of determining the 
place of conclusion of the contract. Secondly, 
the problem of proving the fact of the conclu-
sion of the contract, as well as the immutabil-
ity and security of the information mentioned 
in this contract. Third, the problem of deter-
mining whether the document came from the 
other party. Fourth, the ability to penetrate 
confi dential information related to the terms 
of the contract, hacking [3, p. 46].

One of the main problems arising during 
the conclusion of contracts using electronic 
data is the diffi culty of determining the place 
of conclusion of the contract. In practice, such 
questions arise most often in international 
private law. Their resolution is important to 
determine which jurisdiction applies to the 
contracts concluded and therefore to deter-
mine the applicable law in each particular 
case. The conclusion of an electronic contract 
in an electronic information network is trans-
national in nature and therefore falls within 
the scope of legal regulation of international 
private law. In electronic legal relations, this 
issue does not arise only when the counter-
parties are residents of different states.

The characteristics of electronic networks 
are that an offerer can post an offer on any 
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network server, regardless of its geographic 
location, not necessarily in the bidder’s country 
of citizenship. As a rule, if the server hosting the 
contract form or robot programming does not 
belong to the offeror, then it does not know in 
which state the contract will actually be con-
cluded. In turn, the partner can cancel recep-
tion from any state, as well as from places in 
the world that are not under the jurisdiction 
of any state: open seas, on board the plane. 
Similar questions arise when the recipient’s 
color message passes through proxy servers 
that do not allow tracing the path of the mes-
sage on the network.

The concept of location is often used when 
resolving confl icts related to the law applicable 
to the contract conclusion procedure (place of 
conclusion of the contract, location, place of 
residence). The United Nations Convention 
“On the Use of Electronic Communications in 
International Contracts” uses concepts such 
as “location of parties” and “time and place 
of sending and receiving electronic commu-
nications”. Articles with the same name are 
also found in the text of the Convention.-
At the same time, the fact that the parties have 
commercial enterprises is particularly em-
phasized. The place of business of any of the 
parties is the place designated by the other 
party, unless the party making such desig-
nation alone proves that there is no place of 
business at that place. However, if the party 
does not indicate the place of work in the elec-
tronic contract, but has more than one place 
of work, then the place, where the contract 
is concluded, is considered the place with the 
closest connection to the electronic contract. 
It takes into account the circumstances known 
to the parties or accepted by them before the 
conclusion of the electronic contract or at any 
time [9, p. 541].

Most electronic transactions are conclud-
ed by individuals with legal entities or with 
each other. At this time, if an individual does 
not have a place of business, his or her usual 
place of residence is taken into account.

Also, Article 411 of the Civil Code of the 
Republic of Azerbaijan stipulates that, the 
place of conclusion of the contract shall be 
recognized as the place of residence of the 
natural person who sent the offer or the place 

of legal entity if it is not directly indicated in 
the contract. The mentioned article states tha-
tIn the event a contract does not contain the 
place of its execution, then it shall be deemed 
made in the place of the private person’s-
living or in the location of the legal entity, 
which has submitted the offer [1, p. 188-189].

The Convention specifi cally states that any 
place cannot be a place of activity according 
of the following: (a) the equipment and tech-
nical means supporting the information sys-
tem used by any party in connection with the 
conclusion of the contract are located in that 
place; or (b) other parties may also enter that 
information system [8, p. 122]. This is neces-
sary in practice, for example, to distinguish a 
direct electronic contracting party from a pro-
vider with network servers or communication 
lines. At the same time, the existence of this 
information system for other parties is not a 
reason to consider it a commercial enterprise 
of one of the parties to the electronic contract.

An important innovation was Article 6.5 
of the United Nations Convention “On the 
Use of Electronic Communications in Inter-
national Treaties”. This confi rms the real ex-
traterritoriality and transnationality of elec-
tronic information networks. The fact is that 
a network server is not always geographically 
located in the same state as the fi rst-level do-
main to which it belongs. Accordingly, it has 
been established that if any party to an elec-
tronic contract uses a domain name or email 
address associated with a particular country, 
this does not in itself establish the possibility 
that his place of business is in that country 
[11, p. 414]. Indeed, the same e-mail address 
can be supported by several servers in the net-
work, and in most cases the opposite happens 
- the same mail server has several e-mail boxes 
with different addresses. Therefore, a false 
impression may arise that a party’s electronic 
contracting partner has a place of business in 
the country corresponding to the domain suf-
fi x of the party’s email address. For these and 
similar cases, the Convention established the 
“reserve” rule. 

The above was related to the issue of de-
termining the places of the parties and their 
places of work. In modern electronic net-
works, the issue of the time and place of send-
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ing and receiving electronic data, which is un-
derstood based on the methods of information 
transmission, is of fundamental importance. 
This problem has not yet been resolved in 
the legislation of the Republic of Azerbaijan, 
therefore, when describing it, relevant norms 
of international special law will be used.

Article 10 of the United Nations Conven-
tion “On the Use of Electronic Communica-
tions in International Treaties” defi nes that, 
the time of dispatch of an electronic commu-
nication is the time when it leaves an informa-
tion system under the control of the origina-
tor or of the party who sent it on behalf of the 
originator or, if the electronic communication 
has not left an information system under the 
control of the originator or of the party who 
sent it on behalf of the originator, the time 
when the electronic communication is re-
ceived [7, p. 215].

 Thus, in the fi rst case, we are talking 
about several information systems of electro-
nic communication, and in the second case, 
it is about the transmission of electronic com-
munication within an information system that 
can be used simultaneously by the sending 
and receiving parties.

The time of receipt of an electronic com-
munication is the time when it becomes capa-
ble of being retrieved by the addressee at an 
electronic address designated by the addressee 
[10, p. 177]. An electronic communication is 
presumed to be capable of being retrieved by 
the addressee when it reaches the addressee’s 
electronic address. This applies not only to 
e-mail messages, it is also attributed to the 
transfer of text fi les between servers, fax mes-
sages, etc. 

Bibliography:
1. Alakbarova, F. The use of electronic 

signature in commercial transactions: legal 
regulation and practical gaps // Baku State 
University Student Law Journal. Commercial 
Law, Issue 6:2, 2020, p.p. 166-205 [in Azer-
baijani].

2. Guliyev, R.M. Structure of the Earth. 
Land market and management of land re-
sources. Volume II. - Baku, “MBM”, 2008, - 
316 p. [in Azerbaijani].

3. Evdokimova I.S. Features of the legal 
regulation of the electronic form of a transac-
tion concluded in the Internet space / Actual 
problems of the application of civil law and 
process, labor, family law: Collection of Arti-
cles. - Simferopol: V.E. Vernandsky Crimean 
Federal University, 2017. - p. 46 [in Russian].

4. Krysanova, N.V. Electronic transac-
tions in civil law / State and law in the new 
information reality. 2018. No. 1, p. 220 [in 
Russian].

5. Kulakov, V.V. Actual problems of civil 
law: textbook for magistracy / Kulakov V.V., 
Kirpichev A.E., Shagieva R.V., Efi mova O.V; 
Moscow: Directmedia, 2018, 445 p. [in Rus-
sian].

6. Markelova, M.V. The use of electronic 
signature in foreign economic transactions / 
Science and education today. - Ivanovo, 2017. 
- No. 1 (12). – p.p. 48-49 [in Russian].

7. Amro, S. Online Arbitration in The-
ory and in Practice: A Comparative Study 
of Cross-Border Commercial Transactions 
in Common Law and Civil Law Countries. 
Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 
2019, 286 p.

8. Bomprezzi, C. Implications of Block-
chain-Based Smart Contracts on Contract 
Law. Rome: Nomos Verlag, 2021, 266 p.

9. Carr, I. International Trade Law Stat-
utes and Conventions 2013-2015. London: 
Routledge, 2014, 720 p.

10. Chen-Wishart, M. Formation and 
Third Party Benefi ciaries. Oxford: Oxford 
University Press, 2018, 585 p.

11. Davidson, A. Social Media & Electron-
ic Commerce Law. Sydney: Cambridge Uni-
versity Press, 439 p.

12. Zheng, J. Online Resolution of E-com-
merce Disputes: Perspectives from the Euro-
pean Union, the UK, and China. Cham: 2020, 
p. 28.

13. https://e-qanun.az/framework/10658 
[in Azerbaijani].

14. https://dejure.az/az/node/3622/revi-
sions/4117/view [in Azerbaijani].

15. https://e-qanun.az/framework/46944 
[in Azerbaijani].



113

Guliyev R. - Legal problems related to the conclusion and execution of contracts...

Рафаэль Гулиев - докторант 
кафедры Гражданского права Бакинского 

государственного университета
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 

СВЯЗАННЫЕ С ЗАКЛЮЧЕНИЕМ 
И ИСПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРОВ В 
СФЕРЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛЕ
В рамках заключения договоров офер-

та и акцепт могут быть сделаны в форме 
электронных сообщений. Это соответствует 
Принципам УНИДРУА и принципам граж-
данского права определенным нормами 
гражданского законодательства Азербайд-
жанской Республики. В международных 
актах положительно решен вопрос о воз-
можности автоматизированной информаци-
онной системы заключать договоры от име-
ни одной из сторон. Таким договорам при-
дается безусловная юридическая сила. Для 

определения правоотношения электронно-
го характера в силу особенностей возника-
ющих при заключении и исполнении элек-
тронных договоров в режиме онлайн и оф-
лайн, необходимо тщательно проанализи-
ровать каждый конкретный случай заклю-
чения договоров. Проблема определения 
места заключения электронного договора 
оптимально решена в Конвенции ООН “Об 
использовании электронных сообщений в 
международных договорах” по аналогии с 
заключением договора на воздушном суд-
не или в открытом море. Вопрос решается 
с использованием понятий “местонахожде-
ние сторон” и “время и место направления 
электронных сообщений”.
Ключевые слова: оферта, акцепт, элек-

тронная сделка, электронный договор, 
электронная торговля.
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ÔÅÍÎÌÅÍÎËÎÃ²ß ÄÀÐÓÍÊÓ ßÊ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎ¯ 
ÊÀÒÅÃÎÐ²¯ Â ÒÅÎÐ²¯ ÁÅÇÎÏËÀÒÍÎÑÒ²: 

ÑÏ²ÂÂ²ÄÍÎØÅÍÍß ²Ç ÊÀÒÅÃÎÐ²ªÞ ÄÀÐÓÍÊÓ Â 
ÒÅÎÐ²¯ ÖÈÂ²ËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÀ 

У сучасному філософсько-правовому дис-
курсі вагоме місце займає наукове досліджен-
ня першоджерел відносин, що складаються 
при здійсненні акту дарування та взаємного 
віддарування. Існування суспільства визна-
чається комунікативними чинниками та 
прагненням приймати одне одного. Осно-
вою цього прагнення є не тільки потреба у 
соціалізації, але й зумовленість феномено-
логічної структури існування суспільства. 
Актуальним у світлі розгляду проблематики 
дарунку, як центральної категорії в теорії 
безоплатності, постає дослідження потреби 
прийняття та розуміння одне одного, що 
можна розглядати крізь призму спрямова-
ності відносин, що складаються під час да-
рування.
У статті здійснено дослідження фено-

менологічного дискурсу природи договору да-
рування та категорії дарунку. Розглянуто 
співвідношення категорій «взаємності», «від-
дарування» та «дарообміну» в межах розгля-
ду досліджень зарубіжних учених, зокрема,-
Ж. Дерріда та Ж.-Л. Маріона, М. Гайдегера, 
Е. Гуссерль, М. Енаффа та ін. 
Ключові слова: акт дарування, дарообмін, 

дарувальник, обдаровуваний, зустрічна вза-
ємність, феноменологія дарунку.
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цивільного права, займає феноменологічне 
дослідження категорії «дарунку». 
Надважливе значення має досліджен-

ня першоджерел формування відносин, що 
пов’язані із самим актом дарування та вза-
ємним віддаруванням, яке існувало як жест 
вдячності. Варто зазначити, що існування 
суспільства, перш за все, обумовлюється 
комунікативними факторами та бажанням 
приймати одне одного. Підставою цього 
бажання не можна вважати тільки потре-
бу в соціалізації або ж психологічну потре-
бу конкретної особи, однак, таке бажання 
може бути зумовлене феноменологічною 
структурою існування суспільства. Так, по-
дібне бажання (приймати, розуміти одне 
одного) може розглядатися через призму 
інтенціональності відносин, що складаються 
при даруванні. Бажання комунікації є та-
ким відношенням до іншої особи, як право-
відношення, що складається при даруванні 
та виникненні умовної взаємності. Природа 
таких відносин обумовлена не самою вдяч-
ністю як такою, а жестом оферти, що має 
на меті підкреслити важливість зустрічі та 
бажання відповісти на цей жест. Виходячи 
із цього, акт дарування може розглядатися 
як явище взаємного інтересу сторін. Тобто 
дар є підставою для взаємної комунікації.-
В аналізі цієї проблематики центральне міс-
це займає твердження Жака Дерріда, згідно 
з яким дарувати – означає завжди надавати 
час. На думку французького філософа, для 
того, щоб дарунок дійсно став дарунком, не-
обхідно, щоб у той же час став забутим сам 

Постановка проблеми
Природа дарунку є одним із найбільш 

дискусійних питань, що постають у сучас-
ному цивілістичному та філософсько-право-
вому дискурсі. Вагоме місце у встановленні 
природи дарування, як окремого інституту 
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жест дарування. Звідси випливає, що бути 
впевненим у даруванні або ж у відповіді на 
дарування – означає усунути істину та сут-
ність дарунку. У світлі розгляду цієї тези акт 
дарування розглядається як такий, що за-
вжди є явним для дарувальника та обдаро-
ваного, що завчасно породжує комунікацію 
та залежність між ними. 

Аналіз останніх досліджень
і публікацій

Феноменологічний розгляд акту дару-
вання, як і самої природи дарунку, є ак-
туальним питанням, що породжує гострі 
дискусії у науковому середовищі. Цікавою 
наразі видається спроба сучасних представ-
ників феноменологічного дискурсу встано-
вити сутність акту дарування як комуніка-
тивного зв’язку між учасниками дарування, 
що представлений у працях Є. Р. Рогозіної. 
Заслуговують на увагу також твердження 
С. Д. Домнікова, який розглядає дарунок 
у світлі шляху визнання, яким і є досвід да-
рування.
Проблематика тлумачення природи да-

рування та дарунку також стала об’єктом 
досліджень зарубіжних науковців XIX-XX 
ст., зокрема, була досліджена у працях та-
ких вчених, як М. Бланшо, Е. Гуссерль, Ж. 
Дерріда, М. Енафф, Ж.-Л. Маріон, М. Мосс,-      
П. Рікьор, Ю. Габермас, М. Гайдеггер. Ко-
жен із вищенаведених мислителів синтезу-
вав власне бачення дарування, що надало 
широке поле для наукового дискурсу та тлу-
мачення дарунку як центральної категорії в 
межах розгляду природи дарування. 

Мета і завдання дослідження
 Метою роботи є дослідження феноме-

нологічного дискурсу щодо визначення 
сутності акту дарування та відмежування 
останнього від поняття дарообміну. Ваго-
мим також постає встановлення природи 
дарунку, як центральної категорії в теорії 
безоплатності, що обумовлюється актуаль-
ністю цієї дискусії в межах як сучасної, так 
і ретроспективної філософської парадигми. 
Особливої уваги заслуговує дослідження по-
няття еквівалентності, тобто «взаємності» у 
відношенні, що виникає на підставі дару-
вання, а також відмежування останнього від 

протилежної природи дарування, що панує 
у цивілістичному дискурсі.

Виклад основного матеріалу
Питання визначення сутності категорії 

дарунку завжди поставало об’єктом дослі-
дження багатьох науковців. Природа да-
рунку стала важливим науковим питанням, 
що обумовлено практичною важливістю та 
актуальністю тлумачення даної категорії в 
межах цивілістичного та філософсько-пра-
вового дискурсу. 
На нашу думку, вагоме місце у встанов-

ленні природи дарунку займає саме фено-
менологічне дослідження цієї категорії.-             
З огляду на це, необхідно визначення по-
няття феноменології та феноменологічного 
підходу до розуміння права. 
Відповідно до визначення, що міститься 

у філософському енциклопедичному слов-
нику, феноменологія є терміном, що зде-
більшого використовується для позначення 
започаткованого Гуссерлем філософського 
руху, головною метою якого було проведен-
ня безпосереднього споглядально-рефлек-
сивного дослідження феноменів свідомості 
на рівні точної науки та розробка відповід-
ного йому методу аналізу предметно-смис-
лових структур людського світоусвідомлен-
ня. Сам термін «феноменологія» з’являється 
у XVIII ст., коли швейцарсько-німецький 
математик і філософ Ламберт (1728 - 1777) у 
книзі «Новий органон» (1764 р.) використав 
його як «теорію ілюзій» для іменування тієї 
частини своєї гносеології, котра відмежову-
вала істину від хиби. У свою чергу, відомий 
німецький мислитель Іммануїл Кант вико-
ристав слово «феноменологія» лише двічі, 
але надав поняттю «феномен» ширшого зна-
чення, що мало своїм наслідком інакше ро-
зуміння цього поняття. У XIX ст. цей термін 
в основному пов’язується з працею Гегеля 
«Феноменологія духа» (1807), у якій просте-
жується розвиток свідомості від «чуттєвої ві-
рогідності» до «абсолютного знання». [10, с. 
666]. 
У світлі наведеного поняття феномено-

логії, актуальним є твердження Кремень 
В. Г. та Ільїної В. В., що в основі феноме-
нологічного розуміння лежить спеціальний 
метод феноменологічної редукції, яка здій-
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снюється в два етапи: ейдичної редукції, на 
якому під сумнів ставиться цінність вихідно-
го для багатьох наук вірування у реальність 
зовнішнього світу, і трансцендентальної ре-
дукції, коли під сумнів ставиться вірування 
в реальність «Я» як частини реальності зо-
внішнього світу [5, с. 278]. 

 Важливо також визначити сутність 
феноменологічного підходу до розуміння 
права загалом. Ю. Габермас зазначав, що 
основним принципом феноменологічного 
підходу є принцип інтерсуб’єктивності со-
ціального світу, який дозволяє по-новому 
поставити питання про трансцендентальну 
підставу знання (а також і реальності) та дає 
на нього нову відповідь. Названий принцип 
становить основу феноменологічного ба-
чення права і був вперше започаткований у 
рамках «теорії комунікативної дії» Ю. Габер-
маса, яка описує дворівневу структуру сучас-
ного суспільства («система» і «життєсвіт») [8, 
с. 7]. 
Отже, феноменологія є галуззю філо-

софських досліджень, що спрямована на 
об’єктивне вивчення того, що, як правило, є 
суб’єктивним баченням особи – тобто свідо-
мості та її складових: судження, сприйняття, 
почуття. Однак, феноменологія права, яка є 
галуззю філософії права, спрямована на до-
слідження права як феномена і ґрунтується 
на положеннях філософського методу вияв-
лення явищ-феноменів у дійсності. Згідно з 
цим підходом, право розглядається як яви-
ще, що здатне саме себе розкрити та експлі-
кувати.
Переходячи безпосередньо до аналізу 

категорії дарунку, варто зазначити, що ваго-
мими є дослідження саме феноменології да-
рунку, що є представленим у роботах таких 
мислителів, як: Е. Гуссерль, М. Гайдеггер та 
їх послідовників, – П. Рікьора, Е. Левінаса, 
Ж. Дерріда, Ж.-Л. Маріона. Найбільш дис-
кусійними є дві позиції висловлені фран-
цузькими мислителями Ж. Дерріда та Ж-Л. 
Маріоном щодо проблематики дарунку. 
Здійснюючи аналіз позиції Ж. Деррі-

да, варто зазначити, що його твердження 
ґрунтується на тому, що дарунок заявляє 
про себе та змушує думати про себе, як про 
неможливе. [9, с. 12]. Пояснення цьому 
твердженню мислитель дає таке: особа, ре-

алізуючи акт дарування, вважає, що дарує, 
але насправді, вступає в акт обміну, що при-
зводить до підкорення себе економічному 
порядку. Звідси випливає, що дарування 
все ж має місце, тобто є можливим, проте в 
якості емпіричного факту воно ніколи не є 
дарунком, оскільки ніколи не було тим, що 
визначає дійсну його природу. Навіть у той 
момент, коли дарування має місце бути, в 
цьому сенсі воно вже є неможливим. Від-
ношення дарування включає в себе час, до 
того ж, включає особливим способом. Воно 
не тільки робить тимчасовим те, що є несу-
місним, – дарунок і обмін, – але і саме має 
місце тільки всередині дарунку. 

 У свою чергу, відомий французький мис-
литель М. Енафф зазначає, що цю апріорну 
інтуїцію Е. Гуссерль розуміє як первинну да-
ність досвіду, а М. Гайдеггер, більш суттєво – 
як основоположний досвід Dasein, «сущого, 
для якого в самому його бутті приховується 
питання про буття [9, с. 12]. Dasein – є вну-
трішньою дистанцією «я» по відношенню до 
буття, якою є час». Звідси випливає, що від-
ношення дарунку є сутнісним вираженням 
дарування часу [11, с. 30]. Виходячи з цих 
позицій, Ж. Дерріда доходить висновку, що 
дарувати – це завжди дарувати час. Важли-
вою умовою акту дарування є необхідність у 
забутті жесту дарування. Саме за допомогою 
настання такого наслідку, тобто «забуття», 
дарунок може проявити себе, іншими слова-
ми «відбутися». 
У той же час, проводячи аналіз жесту 

дарування, Ж. Дерріда зазначає, що будь-
яка взаємність відношення є «егоїстичною», 
вона є поверненням до самого себе, а отже, 
відміною часу: час є тим, що вириває нас із 
досягнутого або замкненого стану, кидає 
на зустріч тому, чого ще не існує. Апорія-
Ж. Дерріда «Дар є неможливим», на думку 
М. Енаффа спрямована на чотири важливих 
аспекти, які містяться в акті дарування:-
1) сам жест дарування; 2) отримувач дарун-
ку; 3) дарувальник; 4. річ, що підлягає дару-
ванню. Заключним етапом акту дарування 
постає сама річ, яка підлягає даруванню. 
Необхідно зазначити, що проблемати-

ка дарунку займає центральне місце в тео-
рії безоплатності, саме тому розглядати акт 
здійснення дарування як корисливий обмін 
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є неможливим, адже в такому випадку річ, 
що дарується, не може приноситися в якос-
ті дарунку. Як зазначає Є. Р. Рогозіна, якщо 
церемоніальні відносини дарування поляга-
ли б у простому переміщенні блага від однієї 
особи до іншої, ствердження про дарування 
було б недоречним [7, с. 346]. Саме тому, по-
зиція М. Мосса є цілковито відмінною від на-
ведених вище. Він стверджує, що дарунок є 
цінним у світлі того, що дарувальник втілює 
в ньому самого себе, оскільки він є части-
ною його буття. Звідси випливає, що погля-
ди науковця спрямовані на виокремлення 
особистого «я», що обумовлює зміну статусу 
дарувальника. Так, річ, що дарується осо-
бі, розглядається не в якості матеріального 
блага, а саме як «застава», тобто заміщення 
особистості дарувальника. Така річ постає 
засобом (символом) союзу або договору. 
Отже, можна дійти висновку, що твер-

дження Ж. Дерріда базуються на відсутнос-
ті ідеї взаємності. Остання завжди є виявом 
корисливих намірів та зумовлює рух повер-
нення конкретної особи до себе. У той же 
час, розглядаючи дарування у розрізі цере-
моніального дарообміну, згідно з яким вза-
ємність є невід’ємною частиною акту дару-
вання, він наголошує на тому, що взаємність 
виступає логічним жестом великодушної 
відповіді. 
Другим, не менш важливим підходом 

щодо феноменологічного розгляду категорії 
дарунку є позиція французького мислителя 
Ж.-Л. Маріона. Перш за все, варто зазначи-
ти, що думка вченого ґрунтується на напра-
цюваннях його вчителя Е. Гуссерля. Так, 
Е. Гуссерль стверджував, що акт дарування 
має першопочатковий рівень, який пере-
дує будь-якій науці, логічним конструкціям 
та будь-якій дії. Як зазначає сам науковець, 
– мислити світ так, ніби він є всього лише 
об’єктом наших об’єктивних знань, озна-
чило б не бачити його та не усвідомлювати 
його значення [2].
Слідом за Е. Гуссерлем Ж.-Л. Маріон у 

своїй роботі стверджує, що «скільки редук-
ції, стільки і дарування». Виходячи із цієї 
позиції, поєднання редукції та дарування 
приводить (на першому етапі) до чистого 
дарування. На другому етапі Ж.-Л. Маріон 
обґрунтовує перехід від чистого дарування, 

яке визначається у феноменологічному ас-
пекті, до аналізу жесту дарування між сто-
ронами, тобто аналізу акту, за допомогою 
якого дарувальник пропонує певну річ об-
дарованому. Тобто редукція переноситься 
з області первісного досвіду світу в область 
конкретного досвіду у світі, причому лише в 
силу лексичного споріднення між дарунком 
та даруванням та з метою редукувати сам 
жест дарунку. Третій етап, або етап інтегра-
ції, згідно з яким редукція дарунку до дару-
вання припускається виконаною, і залиша-
ється лише ухвалити спільне в їх тотожності 
[7, с. 347]. 
І четвертий, заключний етап, згідно з 

яким Ж.-Л. Маріон наголошує на сутності 
«чистого дарування», що є останньою ме-
жею редукції. Саме таким постає вихідний 
постулат науковця: «скільки редукції, стіль-
ки й дарування», з чого стає зрозумілим, що 
по іншу сторону дарування нічого не існує. 
Дарування є і початком, і кінцем, а також 
існує лише за допомогою дії. 
Подальший розгляд акту дарування 

здійснюється науковцем у світлі досліджень 
німецького філософа М. Гайдеггера. Так, 
згідно з думкою останнього, якщо немож-
ливим є ствердження того, що буття існує, 
то доводиться наполягати на тому, що його 
немає, а отже, існує тільки суще. Ж.-Л. Ма-
ріон, у свою чергу, зазначає, що буття від-
ступає від сущого, тому що воно його надає. 
Буття виступає вперед у самому своєму від-
ступленні: цей парадокс виявляється лише 
на основі дослідження акту дарування. Фе-
номенологічна позиція Ж.-Л. Маріона ґрун-
тується на твердженні, згідно з яким ніщо 
не виникає, якщо не дарується. І навіть саме 
«ніщо» [3, с. 160-161]. 
Отже, можна дійти висновку, що в осно-

ву досліджень обох французьких мислите-
лів була покладена проблематика співвід-
ношення категорій «взаємності», у процесі 
здійснення акту дарування та важливість 
встановлення поняття «самості» дарування, 
тобто відокремлення в даруванні тієї його 
частини, що здійснюється за допомогою 
акту доброї волі дарувальника. Варто за-
значити, що, виходячи із власного бачення 
дарування, Ж.-Л. Маріон не сприймає оста-
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точного висновку Ж. Дерріда щодо сутності 
дарунку. 
На нашу ж думку позиція саме останньо-

го є більш доцільною. Так, цікавим постає 
твердження Ж. Дерріда з приводу символіз-
му. Він зазначає, що дарунок є як дарунок 
з усім тим, що існує в його феномені, його 
змісті та суті. Він повинен бути залучений у 
символічну структуру, жертвенну або еконо-
мічну, яка усувала б дарунок в ритуальному 
обороті дарування. Таке твердження є дово-
лі аргументованим. Окрім того, науковець 
наполягає на тому, що дарувальник не по-
винен претендувати на те, що він здійснює 
сам акт дарування, адже в іншому випадку 
виникне сумнів з приводу відсутності корис-
ливого наміру щодо обміну та необхідністю 
«платити взамін». Це, у свою чергу, спричи-
няє тиск на жест дарувальника. Ця позиція є 
найбільш наближеною до тлумачення катего-
рії дарунку у цивільно-правовому аспекті. 
Однак, усе ж варто помітити, що розгляд 

цієї категорії у феноменологічному аспекті 
та цивільно-правовому є відмінними. Адже 
цивільне право чітко встановлює акт дару-
вання в якості безоплатного правочину, та 
такого, що виключає можливість будь-якої 
взаємності відносин. У той час, як у межах 
існуючих позицій у феноменологічному дис-
курсі щодо категорії дарунку, що виплива-
ють із тверджень окремих мислителів (М. 
Енаффа) існує можливість розгляду акту да-
рування в якості взаємного, що встановлює 
саму фікцію дарування. М. Енафф заперечує 
виокремлення корисливості в ідеї взаєм-
ності, зазначаючи, що у випадку церемоні-
ального дарунку взаємність є відмінною від 
одностороннього самовідданого відношен-
ня: вона його не виключає, але і не є мірою 
такого відношення. Отже, вимога безоплат-
ності ніяким чином не може відміняти ви-
могу взаємності (зустрічності). 
Переходячи до ретроспективного аналі-

зу акту дарообміну, важливими для розгля-
ду феноменології дарунку постають також 
дослідження відомого французького мисли-
теля П. Рікйора. Його остання книга «Шлях 
визнання» набуває особливого значення в 
межах філософського розгляду категорії да-
рунку. 

Як уже було висвітлено раніше, пробле-
матика становлення та еволюції акту дару-
вання безпосередньо пов’язана із поняттям 
«віддарування». Символічний обмін дарун-
ками є невід’ємною частиною історії люд-
ської цивілізації, що починає свій шлях від 
первісної архаїки та закінчує його в наші 
часи, співіснуючи із сучасними формами 
економічних відносин та товарного обміну. 
Так, у період архаїчного буття суспільства, 
дарування розглядається тільки в якості 
«акту дарообміну», тобто є церемоніальним 
ритуалом обміну дарунками. У середньо-
вічному ж суспільстві дарування розгляда-
лося у теологічному тлумаченні та набувало 
статусу святості та блаженства, що в наш 
час викликає дискусію, непорозуміння та 
сприймається як загроза громадському по-
рядку та раціональному обміну. 
Як зазначає сам П. Рікйор, якими б не 

були архаїчні витоки режиму дарування, 
воно все ж існує в нашому суспільстві, у яко-
му у той же час панує ринкова економіка та 
все має ціну, однак, разом із тим, усе підко-
рено соціальним кодам, які впорядковують 
відносини між даруванням та зустрічним 
віддаруванням [6, с. 212]. 
Згідно із думкою С. Д. Домнікова, у дея-

ких ліберальних кругах відносини даруван-
ня висвітлюються навіть у якості опозиції 
сучасним формам економічних відносин.-     
А для послідовників гегелівського еволюці-
онізму («рух як чуттєвий») природний роз-
виток у сучасному суспільстві знаходить свій 
вияв у формах товарного обміну, у якому 
підлягає об’єктивації, тобто виявляється в 
«русі знання» та не потребує примітивних 
форм вираження на кшталт дарування [4, с. 
276]. 
Необхідно зазначити, що слідом за 

М. Моссом, П. Рікйор також наголосив на ас-
пекті «подвійності» дарунку. Однак, попри 
це, науковець не погоджувався із позицією 
Мосса, згідно з якою дарунок обов’язково 
породжує поняття кредиту. При цьому-
П. Рікйор підтвердив притаманну відноси-
нам взаємного дарування асиметрію, яку 
він визначив як парадокс дарування та ви-
окремив у ньому дві позиції: дарунку, з од-
ного боку, та зустрічного віддаровування, з 
іншого. [4, с. 281]. Учений відмежував ці два 
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явища як принципово різні комунікативні 
напрями. Перша з них (дарунок), пов’язана 
із самим актом дарування як превентивної 
направленості, що виражає саму інтенцію 
взаємності. Специфіка дарунку в цьому ви-
падку полягає в тому, щоб розкрити іншо-
го за допомогою власної відкритості. У той 
час як друга (віддаровування) спрямована 
до відкритої дії, тобто зустрічного надання 
як соціальної необхідності, яка обумовлена 
відновленням «підірваної» даром соціальної 
рівноваги. 

«Суспільство дарунку» реалізує, за ви-
словлюванням Ж.-Л. Нансі, принцип «від-
критого» людства, «іманентного» стану, ним 
же і породженого, такого, що «здійснює іма-
нентність людини по відношенню до люди-
ни». [1, с. 8]. У цьому випадку, мова йде про 
невідбутність, що розкриває в дарунку фе-
номенологію «першого жесту», яка описує 
демонстративну прихильність людей один 
до одного. 
Як зазначає С. Д. Домніков, речі-дарун-

ки не є простими предметами споживання, 
вони виступають знаками відношення як 
такого, самого імпульсу тілесного (чуттєво-
го, емоційного) потягу, жесту відкритості. 
Враховуючи значення неформальних сим-
волічних відносин у житті людини, науковці 
наголошували на неможливості зведення їх 
до формалізованих практик товарних або 
грошових відносин, «обміну» та «поставки». 
Внутрішнє залишається за межами і соці-
ального контролю, чим обумовлена «неви-
разність» у суспільній свідомості цього як 
іманентного, так і трансцендентального фе-
номену [4, с. 285]. 
Отже, цілком доречно буде зазначити, 

що, виходячи із аналізу суспільних відно-
син, актуальним залишається питання сут-
ності аспекту невизначеності, який обумов-
лює сакральність відносин, що складаються 
при здійсненні акту дарування та включа-
ють у себе відбиток внутрішнього пережи-
вання людини. 
У своїй книзі «Шлях визнання» П. Рікйор 

виходить із превентивної відмінності: логі-
ка дарунку (любові, безвідплатної жертви), 
або Аgapē, та логіка віддарування (зустріч-
ної взаємності), або Справедливості відно-
сяться науковцем до різних способів світо-

сприйняття, тобто різним «станам світу», як 
їх визначає Л. Болтанські, що «виражаються 
двома устроями життя» [6, с. 208]. З одного 
боку (дарування) є втіленням аgapē, що обу-
мовлює виникнення жертовності, щедрості 
та безкорисливості. З іншого боку, (віддару-
вання) є формальним правилом «справедли-
вості», що породжує еквівалентність, пропо-
рційність та симетрію. Отже, визнання не 
тільки досягається, але і передбачається да-
рунком. Перші ознаки дарунку вбачаються 
саме у феноменології дарунку, а можливість 
дарувати, за П. Рікйором, означає бути здат-
ним до справедливості.

Висновки
На підставі вищевикладеного, можна 

дійти висновку, що ґенеза природи дарун-
ку підлягає багаторівневому тлумаченню в 
межах феноменологічного дискурсу. Варто 
зазначити, що проблематика дарунку за-
ймає центральне місце в теорії безоплат-
ності, саме тому розглядати здійснення да-
рування як корисливий обмін, на нашу дум-
ку, є неможливим, адже в такому випадку 
річ, що дарується, не може розглядатися в 
якості дарунку. Найбільш доцільною можна 
вважати позицію Ж. Дерріда, яка базується 
на відсутності ідеї взаємності в акті даруван-
ня. Так, взаємність (зустрічність) завжди 
обумовлена корисливими намірами особи 
та спрямована на повернення майнового 
блага до себе. Отже, дарування як у межах 
сучасного цивілістичного, так і філософсько-
правового дискурсу необхідно розглядати 
сепаровано від ритуального «акту даруван-
ня», а отже, і категорія дарунку не повинна 
розглядатися в межах ритуального (церемо-
ніального) обороту дарування. 
У той же час, розгляд акту дарування в 

межах філософської парадигми породжує 
можливість розгляду останнього як прояву 
особливого ставлення до іншої особи. Звід-
си випливає, що дарунок є цінним у світлі 
того, що дарувальник втілює в ньому само-
го себе, оскільки він є частиною його буття. 
Тобто дарунок може розглядатися в якості 
заміщення особистості дарувальника. Ця 
концепція є доволі цікавою, що породжує 
абсолютно інше ставлення до акту віддару-
вання та осмислення категорії дарунку. 
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SUMMARY 
The article outline the genesis of the essence of 

the gift, which is subject to multilevel interpreta-
tion within the framework of the phenomenological 
discourse. It is worth noting that the problem of the 
gift occupies a central place in the theory of gratu-
ity. Based on this, in our opinion, it is impossible 
to consider giving a gift as a benefi cial exchange, 
because in such a case, the thing that is given can-
not be considered as a gift.

The most appropriate position is the opinion 
according to which the act of donation is not based 
on the ideology of reciprocity, but the last, is always 
conditioned by the selfi sh intentions of the person 
and is aimed at returning the property to himself. 
From this it follows that gift, both within the frame-
work of modern civil and philosophical-legal dis-
course, have to be considered separately from ritual 
«act of donation», and therefore, the category of 
gift should not be considered within the limits of the 
ritual (ceremonial) turnover of gift.

At the same time, it can be concluded that the 
gift is valuable in light of the fact that the giver 
embodies himself in a gift, since it is a part of his 
being. That is, the gift have to be considered as a 
substitute for the identity of the giver. This concept 
is quite interesting, which gives rise to a completely 
different attitude to the act of giving and under-
standing the nature of a gift.

Key words: act of donation, gift exchange, giv-
er, gifted, reciprocal reciprocity, phenomenology of 
the gift. 
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У статті окреслено завдання органів 
адвокатського самоврядування в умовах ро-
сійсько-української війни. Висвітлено зміни 
щодо наявних механізмів функціонування 
українського адвокатського самоврядування 
під час збройної агресії рф в Україні. Акцен-
товано на негативних та позитивних змінах, 
що пропонуються органами адвокатського 
самоврядування, збройної агресії. Схаракте-
ризовано багато позитивних новел, які по-
силюють гарантії адвокатської діяльності, 
створюють необхідні умови для самостій-
ності та незалежності регіональних органів 
самоврядування. 
Ключові слова: адвокатське самоврядуван-

ня, Національна Асоціація Адвокатів Укра-
їни, Рада адвокатів України, воєнний стан, 
вища школа адвокатури. 
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Питання неналежної поведінки адво-
катів та особливості допуску до складення 
кваліфікаційного іспиту в період воєнного 
стану, організація та порядок проходжен-
ня стажування для отримання особою 
свідоцтва про право на зайняття адво-
катською діяльністю, проблематика запо-
бігання загрози життю адвокатів, заходи 
соціального захисту адвокатів та членів 
їх сімей тощо потребують детального ви-
вчення та аналізу.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Результати дослідження питань функціо-
нування та діяльності органів адвокатського 
самоврядування в умовах російсько-укра-
їнської війни висвітлювалися в працях на-
уковців та адвокатів-практиків, в Інтернет-
мережі та довідкових юридичних виданнях. 
До них належать наукові розробки Н. Ба-
каянової, Л. Ізовітової, В. Гвоздія та інших. 
Попри те, комплексного дослідження орга-
нів адвокатського самоврядування за час ві-
йни в Україні не здійснено.

Постановка завдання
Мета дослідження полягає в теоретично-

му осмисленні нормативно-правових засад 
функціонування адвокатського самовряду-
вання в умовах російсько-української війни. 
Наукова новизна полягає у виробленні 

конкретних практичних пропозицій і на-
укових рекомендацій щодо розвитку й удо-
сконалення нормативно-правового регулю-

Постановка проблеми
Виконання функцій органами адвокат-

ського самоврядування в умовах російсько-
української війни є серйозним викликом 
для всієї адвокатської спільноти. Проблеми, 
які постали перед адвокатами, є нагальною 
потребою своєчасного реагування органами 
адвокатського самоврядування, прийняття 
важливих рішень та вжиття заходів в осо-
бливих умовах воєнного стану.
Волонтерська діяльність органів адво-

катського самоврядування, адвокатів, адво-
катських бюро, адвокатських об’єднань за 
час збройної агресії рф в Україні може бути 
предметом наукових досліджень для юрис-
тів-науковців та практиків.
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вання адвокатського самоврядування за час 
війни в Україні.

Методологія дослідження
Методологія дослідження інституту ад-

вокатського самоврядування в умовах воєн-
ного стану потребує критичного перегляду 
й уточнення традиційних методологічних 
засобів, сформованих українськими та за-
кордонними науковцями. 
Наукове вирішення окресленого вище 

завдання покладено на теорію адвокатури. 
Саме аналіз її сутності, загальних норм і пра-
вовідносин, дає змогу оцінити ефективність 
механізму правового регулювання інституту 
адвокатури й адвокатського самоврядуван-
ня та забезпечення прав і свобод людини в 
умовах збройної агресії рф на Україні.
У роботі використано діалектичний, 

системно-структурний і структурно-функці-
ональний методи, метод інтерпретації. Діа-
лектичний метод традиційно став способом 
розв’язання проблем, які тісно пов’язані з 
парністю та полярністю діалектичних кате-
горій, шляхом установлення протилежнос-
тей, аналізу й розмежування, синтезу їх в 
одне ціле, розкриття становлення відповід-
них структур, специфічних тенденцій їх роз-
витку. Використання діалектичного методу 
дало можливість визначити рівень потреби 
адвокатського самоврядування в соціумі, 
розкрити його онтологічну сутність. Так, зо-
крема, сутність, соціальну цінність та роль 
принципів адвокатської етики визначає по-
єднання публічного та приватного інтересу. 
Застосування системно-структурного 

методу дослідження рішень Ради адвокатів 
України (далі – РАУ) та Національної асо-
ціації адвокатів України (далі – НААУ) за 
період війни, обов’язки адвокатського са-
моврядування в цілісній системі реалізації 
прав та обов’язків органів адвокатського 
самоврядування щодо дотримання Правил 
адвокатської етики в умовах війни, дає змо-
гу проаналізувати структуру цієї системи за-
ходів, роль адвокатського самоврядування 
як правового інституту.
Варто підкреслити, що системний підхід 

до правових явищ передбачає їх комплек-
сне дослідження, яке насамперед потребує 
з’ясування якостей системності та структур-

но-функціональних залежностей. Методоло-
гічна цінність застосованого під час дослі-
дження компрехендного підходу полягає в 
об’єктивному, реальному, не ідеалізованому 
та деідеологізованому пізнанні права. Чим 
об’єктивніше оцінюється право, якість та 
ефективність його норм, тим швидше воно 
сприймається (пізнається). З метою досяг-
нення об’єктивності та повноти доцільно 
пізнавати право з оцінюванням також його 
негативних рис [1, с. 48]. 
Метод інтерпретації положень рішень 

РАУ та НААУ виступає одним із найважли-
віших напрямів удосконалення правового 
змісту системи нормативно-правового регу-
лювання, організації та діяльності органів 
адвокатського самоврядування в їх дотри-
манні, допомагає виявити колізії та супе-
речності, а також їх усувати. 

Виклад основних положень
Збройна агресія рф проти України, чер-

говий етап якої розпочався 24 лютого 2022 
року, потребує активізації зусиль усіх патрі-
отів для боротьби з окупантами, зокрема й 
органів адвокатського самоврядування.
Серед викликів воєнного часу, з якими 

стикається адвокатська спільнота України, 
можна виокремити: загибель адвокатів; 
отримання адвокатами тяжких тілесних 
ушкоджень внаслідок воєнних дій; втрата 
адвокатами житла та майна; вимушена ева-
куація адвокатів з окупованих територій 
та територій, на яких ведуться бойові дії; 
складне економічне становище адвокатів, а 
в певних областях – відсутність будь-якого 
доходу; ускладнення доступу до публічної 
інформації (у зв’язку із закриттям доступу 
до реєстрів, у тому числі до Єдиного реєстру 
судових рішень); ускладнення порядку реа-
лізації передбачених законом повноважень 
(наприклад, під час комендантської години; 
зміна територіальної підсудності по спра-
вах, які знаходяться в провадженні в адво-
ката); зміна способів комунікації з клієнта-
ми, судами, іншими органами державної 
влади, фізичними та юридичними особами 
(частковий перехід на дистанційний режим 
діяльності, можливості якого обмежуються 
під час повітряних вимог; зміни в організа-
ції роботи судів тощо); виникнення нової ка-
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тегорії справ, щодо вирішення яких ще від-
сутня усталена судова практика; зменшення 
кількості адвокатів, які надають безоплатну 
вторинну правову допомогу у порядку, пе-
редбаченому Законом «Про безоплатну пра-
вову допомогу» [2].
У вступному слові Л. Ізовітової на 

офлайн засіданні Ради адвокатів України 
в період воєнного стану у 2022 році йшла 
мова про діяльність органів адвокатського 
самоврядування за останні місяці, зокрема, 
наголошувалося, що основний фокус діяль-
ності НААУ зосереджено на питаннях прав-
ничої допомоги військовим, військовополо-
неним, жертвам війни, переміщеним осо-
бам. У травні 2022 року НААУ Л. Ізовітова 
зверталась до очільниці Міністерства з пи-
тань євроінтеграції тимчасово окупованих 
територій та до Уповноваженого Верховної 
Ради України з прав людини щодо залучен-
ня адвокатів до організації обміну військо-
вополонених [3].
Не обійшлося за цей час і без провокацій 

щодо НААУ та його керівництва. Зокрема, 
в інтернеті ширилась інформація про сплив 
повноважень Голови НААУ та її заступників 
у червні 2022 року. «Хочу нагадати всім, що 
Звітно-виборчий з’їзд, який був 9 червня 
2017 року, відбувся раніше дати завершен-
ня повноважень Голови, заступників НААУ. 
Наші повноваження спливали тоді 17 лис-
топада 2017 року. Відповідно, вони закін-
чаться 17 листопада цього року. Тому ми 
працюємо згідно з регламентом і своїми по-
вноваженнями», – зазначила Лідія Ізовітова 
[3]. «Для нас дуже важливо підтримувати 
стабільний режим діяльності органів адво-
катського самоврядування і виконувати всі 
покладені на нас повноваження», – додала 
Голова НААУ, РАУ [3].
Не менш важливим є те, що адвокатами 

м. Києва надано фінансову підтримку армії. 
Попри те, що нова конференція адвокатів 
м. Києва не відбулася, а рішення, ухвалені 
7 листопада 2021 року, визнано такими, що 
не породжують юридичних наслідків, Рада 
адвокатів м. Києва, сформована у листопаді, 
розглянула питання щодо підтримки армії. 
Рада адвокатів м. Києва прийняла рішення 
про перерахування Збройним силам Украї-
ни 5 мільйонів гривень з бюджету Ради [4].

30 серпня 2022 року Рада адвокатів Пол-
тавської області, відповідно до положень 
статті 47 Закону України «Про адвокатуру 
та адвокатську діяльність», прийняла рішен-
ня про скликання Конференції адвокатів 
Полтавського регіону. Але військова агресія 
рф проти України внесла корективи у вста-
новлений порядок діяльності органів адво-
катського самоврядування. Під час війни 
неможливо забезпечити умови для роботи 
зборів адвокатів та конференції. 5-6 вересня 
2022 року Рада адвокатів України прийня-
ла рішення про відтермінування проведен-
ня Звітно-виборної конференції адвокатів 
Полтавської області у строк до 6 місяців 
після закінчення дії воєнного стану та про-
довження повноважень членів усіх органів 
адвокатського самоврядування регіону до 
обрання нового складу [5].
Ради адвокатів регіонів (далі – РАР) пра-

цюють у посиленому режимі та оперативно 
надають допомогу адвокатам, які опинились 
у скрутних життєвих обставинах через вій-
ськову агресію в Україні.
Про роботу під час воєнного стану ке-

рівники РАР та члени РАУ розповіли під 
час засідання Ради адвокатів України, яке 
відбулось 16 березня 2022 року у режи-
мі відеоконференцзв’язку [6]. Так, НААУ 
спільно з Головами РАР організували лан-
цюг допомоги західного регіону для адвока-
тів та їх сімей, які їдуть з областей, де наразі 
найнебезпечніше через російське вторгнен-
ня в Україну. Керівництво Ради адвокатів 
Донецької області працює у штатному ре-
жимі та надає допомогу адвокатам та їхнім 
сім’ям, які втратили житло та майно через 
російську окупацію. Також за рішенням РАР 
було скеровано майже 200 тисяч гривень на 
потреби армії, повідомив член РАУ від До-
нецької області Сергій Осика [6]. 
Понад 200 тисяч гривень на потреби ар-

мії та понад 100 тисяч гривень на потреби 
тероборони перерахувала Рада адвокатів 
Дніпропетровської області. Окрім матері-
альної допомоги адвокатам, майно яких 
було пошкоджено під час військових дій, 
РАР надає адресну допомогу тим сім’ям ад-
вокатів, які перебувають нині на службі в 
армії. Крім того, в області готові приймати 
всіх адвокатів-практиків із сусідніх регіонів 
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та надавати їм приміщення для роботи. Про 
це розповів член РАУ від Дніпропетровської 
області Антон Кривошапка [6].
Членкиня РАУ від Львівської області-

Б. Калюжна повідомила, що з початку ві-
йни в регіоні створений оперативний штаб, 
який займається розселенням адвокатів та 
членів їхніх сімей з областей, де тривають 
військові дії. Також їм надається гумані-
тарна допомога, а саме – харчові продукти, 
одяг, речі першої потреби [6]. 12 адвокатів 
Харківщини, чиє житло зруйновано внаслі-
док бомбардувань, уже звернулись із заява-
ми щодо надання матеріальної допомоги з 
Благодійного фонду, розповіла Голова Ради 
адвокатів Харківської області Вікторія Гай-
воронська [6]. РАР забезпечує всіх адвокатів, 
які постраждали внаслідок військових дій, 
речами першої потреби, а також адвокатів, 
які служать у ВСУ та Теробороні – споря-
дженням.
Член РАУ від Рівненської області Ганна 

Лазарчук повідомила, що в області налаго-
джена тісна співпраця з волонтерськими 
організаціями та організована оперативна 
робота щодо розселення адвокатів та членів 
їхніх сімей з регіонів, де йдуть військові дії 
[6]. Також забезпечуються всі потреби щодо 
надання одягу та речей першої потреби ад-
вокатам-переселенцям.
Член РАУ від Хмельницької області 

Оксана Каденко зазначила, що в регіоні ор-
ганізовано реєстр адвокатів, готових при-
йняти собі у провадження справи колег, які 
мобілізовані або виїхали з сім’ями з терито-
рії області [6]. Також сформовано реєстр ад-
вокатів, які готові долучитися до збору дока-
зів військової агресії в міжнародних судах та 
реєстр адвокатів, які напряму комунікують з 
військовими адміністраціями та надають їм 
професійну правничу допомогу. Крім того, 
РАР призначила відповідальних адвокатів, 
які супроводжують колег та членів їхніх сі-
мей по «зеленому коридору». Стаціонарно, у 
порядку чергування, також працюють адво-
кати при військових адміністраціях, які за-
ймаються митним і супровідним оформлен-
ням гуманітарних вантажів [6].
На базі РАР Одещини створено волон-

терський центр, який задовольняє першо-
чергові потреби адвокатів та членів їхніх 

сімей, які були змушені залишити власні до-
мівки через війну. Також РАР організувала 
підвіз до кордону України адвокатів та чле-
нів їхніх родин, які виїжджають до інших 
країн. Крім того, в області надається адрес-
на допомога адвокатам похилого віку, які 
через військові дії залишились без засобів 
до існування, зазначила членкиня РАУ від 
Одеської області О. Головченко.
Оперативний волонтерський штаб ор-

ганізували адвокати й на Кіровоградщині. 
За словами членкині РАУ від Кіровоград-
ської області Н. Сумської, уврегіоні успішно 
діють «зелені коридори» [6]. Наразі немає 
проблем із розселенням та наданням допо-
моги колегам-переселенцям з інших регіо-
нів. Крім того, адвокати борються із дезін-
формацією щодо нападу російських військ 
на Україну, зокрема, РАР створила групу 
у Вайбер та відбиває кібератаки ворожих 
пропагандистів.
Голова НААУ, РАУ Л. Ізовітова подяку-

вала всім керівникам Рад адвокатів регіонів 
за оперативну діяльність в умовах воєнного 
стану та запевнила, що керівництво НААУ 
готове надавати їм будь-яку підтримку у ре-
жимі 24/7 [6].

16 березня Голова НААУ звернулася до 
регіональних рад щодо списків адвокатів 
пенсійного віку, які потребують матеріаль-
ної допомоги коштом Благодійного фонду 
НААУ [6]. Актуальним питанням є питання 
відновлення України від наслідків війни. Як 
зазначила Л. Ізовітова, пропозиції робочої 
групи Нацради з відновлення України – це 
замах на існування адвокатури [7].
Представників НААУ не помилково, а 

навмисно не включено до складу робочої 
групи нацради з відновлення України, а 
проєкт плану не відповідає інтересам інсти-
туту адвокатури, інтересам держави та гро-
мадян. Тому, на думку Л. Ізовітової, недо-
пустимим є те, що зміни адвокатури відбува-
ються без участі професійної спілки [6]. Крім 
того, у Резолюції ПАРЄ 1995 року наголоше-
но, що всі питання стосовно адвокатури та 
адвокатів мають узгоджуватися з професій-
ною організацією адвокатів [7].
Запропонований механізм відновлення 

діяльності органів адвокатського самовря-
дування у тимчасово окупованих регіонах, 
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на погляд Л.Ізовітової, не працюватиме до 
відновлення повного контролю над цими 
територіями. Прикладом такого невдало-
го досвіду є Луганська область упродовж 8 
останніх років [7].
РАУ одноголосно підтримала пропози-

цію Л. Ізовітової направити звернення до 
всіх міжнародних та національних органі-
зацій, зокрема, до Парламентської Асамблеї 
Ради Європи, Європейського комісара з пи-
тань юстиції, CCBE, Асоціації європейських 
адвокатур, Президента України, Верховної 
Ради, Комітету ВР з питань правової політи-
ки про те, що представлений проєкт плану 
не може бути реалізований [7].
Позитивним моментом є проведення 

Вищою школою адвокатури НААУ (далі – 
ВША) від початку широкомасштабної зброй-
ної агресії росії, 64 правоосвітніх заходів на 
теми воєнного права. З них: заходів з під-
вищення кваліфікації адвокатів (акредито-
ваних вебінарів) – 54; відкритих лекцій для 
широкої аудиторії – 7; публічних дискусій 
(експертних круглих столів) – 3 [8].
Заходи з підвищення кваліфікації 

адвокатів організовано у формі тематич-
ного огляду змін законодавства в умовах 
війни на засадах безплатної участі та за про-
грамою лояльності за темами профільних 
спеціалізованих напрямків. Загальна ау-
диторія заходів з підвищення кваліфікації 
складає понад 65 тис. учасників. До відкри-
тих лекцій долучилися близько 2 тис. осіб 
[8].
Як зазначив І. Онищук, своєчасно при-

йнятий та довершений з техніко-техноло-
гічного погляду нормативно-правовий акт є 
найбажанішим місцем зустрічі влади й сус-
пільства, держави й людини. Як наслідок, 
відбувається визначення чітких орієнтирів 
власного розвитку й постійна підтримка ви-
сокого рівня участі громадянського суспіль-
ства в справах держави [9, с. 141].
Правоосвітня платформа включає огляд 

змін законодавства та вплив факторів війни 
на правовідносини в наступних сферах і на-
прямках: міжнародне гуманітарне право та 
документування злочинів під час збройного 
конфлікту; застосування міжнародних ме-
ханізмів правосуддя і відповідальності росії 
за воєнні злочини в Україні, особливості за-

стосування Європейської конвенції з прав 
людини; специфіка зобов’язань держави 
стосовно захисту права на життя в умовах 
збройного конфлікту; особливий режим 
досудового розслідування та судового роз-
гляду; виклики для сімейних адвокатів при 
вирішенні сімейних спорів після 24 лютого 
2022 року; захист прав дитини, яка пере-
буває в складних життєвих обставинах; сі-
мейні форми влаштування дітей-сиріт та ді-
тей, позбавлених батьківського піклування; 
оформлення спадщини та пов’язані з цим 
новації діяльності органів нотаріату, адвока-
тури; правила на ринку праці і особливості 
регулювання трудових відносин; ключові 
зміни у земельному законодавстві; реаліза-
ція корпоративних прав та управління біз-
несом тощо [8].
Публічні дискусії (експертні круглі сто-

ли) відбулися у співпраці Вищої школи ад-
вокатури з Комітетами НААУ: 1) у співпра-
ці ВША і Комітету з трудового права НААУ 
– Круглий стіл «Трудові права в умовах 
воєнного стану» за участі адвокатів і пред-
ставників Державної служби України з пи-
тань праці; 2) у співпраці ВША і Комітету з 
сімейного права НААУ – Круглий стіл «Осо-
бливості вирішення сімейних спорів під час 
дії воєнного стану» (практикум для сімей-
них адвокатів; 3) Вища школа адвокатури 
НААУ за ініціативи Центру «Адвокат дити-
ни» – Круглий стіл «Безпека і захист дити-
ни в умовах воєнного часу: сучасні виклики, 
загрози та шляхи їх подолання». Захід від-
бувся за участі адвокатів, суддів Верховного 
Суду, науковців, представників Міністерств, 
відомств, органів державної влади та орга-
нів системи ювенальної юстиції, експертів у 
сфері захисту прав дітей громадських право-
захисних організацій [8].
До партнерських і соціальних проєк-

тів ВША НААУ у період війни належать:-            
1) спільна робота між освітніми платформа-
ми ВША НААУ та HELP Council of Europe та 
робоча зустріч директора Вищої школи ад-
вокатури НААУ Савви Кузьменка з Секре-
таріатом програми HELP; розвиток співп-
раці з Міжнародною асоціацією адвокатів 
та робоча зустріч директора Вищої школи 
адвокатури НААУ С. Кузьменка з М. Еллі-
сом, експертом з міжнародного криміналь-
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ного права, виконавчим директором Міжна-
родної асоціації адвокатів; 3) започаткуван-
ня набору групи адвокатів на безплатний 
онлайн-курс програми Ради Європи HELP 
«Основні принципи захисту прав люди-
ни у сфері біомедицини»; 4) інформаційна 
підтримка волонтерського руху «Адвокати 
ЗСУ»; 5) участь у роботі Центру надання 
методичної допомоги та координації волон-
терського руху адвокатів з правового захис-
ту військовослужбовців при НААУ; 6) ініці-
атива щодо нормативних змін регламенту 
отримання дітьми статусу внутрішньо пере-
міщених осіб відповідно до візуалізованих 
адвокатською практикою викликів шляхом 
направлення до Мінсоцполітики України 
листа – пропозиції до реагування; 7) участь 
у робочій групі при Мінсоцполітики Украї-
ни щодо внесення змін до розпорядження 
Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 
№ 1544-р «Про затвердження Національ-
ного плану дій з виконання резолюції Ради 
Безпеки ООН 1325 „Жінки, мир, безпека” 
на період до 2025 року» [8].
Необхідність вивести проблему на ви-

щий рівень усвідомлення й оприлюднення, 
вбачається в тому, щоб притягнути до дис-
циплінарної відповідальності колег, які пра-
цюють на терористів, за порушення При-
сяги адвоката і Правил адвокатської етики, 
ні навіть дочекатися від НААУ офіційного 
роз’яснення про припустимість чи непри-
пустимість для адвоката України працювати 
на і в ОРДЛО [10].
Після того, як у червні 2016 р. було ство-

рено реєстр адвокатів ДНР і в ньому ви-
явилося 317 адвокатів України, І. Костін 
(адвокат, партнер ЮК «Правовий альянс») 
неодноразово звертався до органів адво-
катського самоврядування України (Вищої 
кваліфкомісії адвокатури, КДКА Донецької 
та Київської областей) зі скаргами про грубе 
порушення цими адвокатами законодавства 
України та деонтологічних норм та вимагав 
притягнення порушників до відповідаль-
ності.

 Більшість заяв лишилися без розгляду, 
а решта – в задоволенні скарг відмовлено, 
бо адвокатські органи не знайшли підстав 
для притягнення до відповідальності [10]. 
Рада адвокатів України звільнила адвокатів, 

які брали участь в АТО/ООС та мають ста-
тус ветерана війни (учасника війни, учас-
ника бойових дій або інваліда війни) від 
сплати щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування. 
Відповідне рішення № 164 було прийнято 
під час засідання РАУ 13 грудня 2019 року 
у Києві [11].
Надавати право звільнення від сплати 

цих внесків будуть Ради адвокатів регіонів 
за оригіналами заяв з підписами учасників 
АТО/ООС та наявності документів, що 
підтверджують відповідний статус [12].
Крім того, РАУ надала право Радам 

адвокатів регіонів приймати рішення про 
звільнення, зменшення або відтермінування 
сплати щорічних внесків на забезпечен-
ня реалізації адвокатського самоврядуван-
ня адвокатів, які були вимушені покину-
ти місце свого постійного проживання у 
зв’язку з проведенням АТО/ООС на весь час 
особливого періоду, що пов’язаний зі зброй-
ною агресією на території України [12].
Рада адвокатів України звільнила від 

сплати щорічних внесків на забезпечення 
реалізації адвокатського самоврядування 
адвокатів, які мають статус багатодітних 
батьків [13]. Зміни затверджено рішенням 
РАУ № 4 «Про сплату щорічних внесків 
на забезпечення реалізації адвокатсько-
го самоврядування адвокатами окремих 
категорій».
Станом на 1 серпня 2022 року в Єдиному 

реєстрі адвокатів України зареєстровано 
майже 65 тисяч адвокатів, з них 46,5 ти-
сяч – здійснюють діяльність, а 36,2 тисячі 
адвокатів – зареєстровані та активно ко-
ристуються послугами в онлайн-кабінеті. 
Про це повідомив заступник Голови НААУ 
Валентин Гвоздій під час засідання РАУ 
на Закарпатті. Він зазначив, що за період 
воєнного стану лави адвокатської спільноти 
поповнили 1800 нових адвокатів. «Це 
свідчить про те, що органи адвокатського 
самоврядування виконують свої функції, 
якісно і належаним чином здійснюють свої 
повноваження», – наголосив В. Гвоздій. 
На кінець липня 2022 року щорічні внески 
сплатили понад 31 тисяча адвокатів. При 
цьому, існує різниця в кількості адвокатів, 
які внесли кошти, і інформації щодо них у 
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ЄРАУ та РАР. В. Гвоздій закликав керівників 
регіональних рад, по можливості, привести 
у відповідність ці дані [14].

Висновки
1. Роль адвокатського самоврядування 

набуває особливого значення у період вве-
дення правового режиму воєнного стану з 
24 лютого 2022 року в зв’язку з російською 
збройною агресією, а також останні 8 років 
за час АТО й ООС.

2. Основними завданнями органів ад-
вокатського самоврядування під час по-
долання викликів воєнного часу є вжит-
тя заходів, які є релевантними до потреб 
органів адвокатського самоврядування, а 
також осіб, які звертаються за правовою до-
помогою. Основними характеристиками та-
ких заходів є тимчасовість, ефективність та 
своєчасність. Тимчасовість полягає в тому, 
що заходи розраховані на період воєнного 
стану, ефективність – у здатності розв’язання 
конкретної проблеми, і своєчасність – вве-
дення заходів негайно або в розумний строк 
після фіксування проблеми.

3. РАУ з початку війни було прийня-
то понад 30 рішень, зміст яких висвітлює 
основні напрями забезпечення діяльності 
адвокатури та адвокатської діяльності в умо-
вах воєнного стану, функціонування органів 
адвокатського самоврядування.

4. За період воєнного стану в Україні 
НААУ вжито заходів щодо координації 
діяльності з радами адвокатів регіонів. При 
НААУ створено Центр координації волон-
терської допомоги військовослужбовцям 
для інформаційної, методичної підтримки 
адвокатів, які надають допомогу військовос-
лужбовцям та членам їх сімей у рамках во-
лонтерського руху «Адвокат ЗСУ».

5. Вищою школою адвокатури при 
НААУ безперервно проводяться вебінари з 
актуальних питань щодо функціонування та 
діяльності адвокатів в умовах воєнного ста-
ну.

6. Суттєвим кроком НААУ є скасуван-
ня сплати внесків адвокатами пільгових 
категорій за час війни.

7. Забезпечення діяльності органів 
адвокатського самоврядування в умовах 
воєнного стану, є комплексом заходів, 

що спрямовані на створення належних 
умов здійснення адвокатської діяльності 
та вирішення основних проблем з на-
дання професійної правничої допомоги – 
конституційної функції, в умовах дії право-
вого режиму воєнного стану.
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Мета дослідження полягає в теоретич-
ному осмисленні нормативно-правових за-
сад функціонування адвокатського само-
врядування, в умовах війни в Україні. На-
укова новизна полягає у виробленні кон-
кретних практичних пропозицій і наукових 
рекомендацій щодо розвитку й удоскона-
лення нормативно-правового регулюван-
ня адвокатського самоврядування в умовах 
війни в Україні.
З’ясовано роль РАУ та НААУ при 

виробленні ефективних, своєчасних 
заходів при функціонуванні в умовах 
війни в Україні,здійснення адвоката-
ми волонтерської діяльності та своїх 
професійних обов’язків під час збройної 
агресії рф, слід визнати актуальною про-
блемою наукового напряму. Показано, що 
забезпечення діяльності органів адвокатсь-
кого самоврядування в умовах воєнного 
стану, є комплексом заходів, що спрямовані 
на створення належних умов здійснення 
адвокатської діяльності та вирішення ос-
новних проблем з надання професійної 
правничої допомоги- конституційної 
функції, в умовах дії правового режиму 
воєнного стану.
Ключові слова: адвокатське самовря-

дування, Національна Асоціація Адвокатів 
України, Рада адвокатів України, воєнний 
стан, вища школа адвокатури.
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FUNCTIONING OF BAR SELF-
GOVERNMENT BODIES IN THE 
CONDITIONS OF THE RUSSIAN-

UKRAINIAN WAR
Purpose. The goals of this article are a criti-

cal analysis of the system of measures and activi-
ties and functioning of the bar self-government 
bodies in the conditions of the war in Ukraine.
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Methodology. The research methodology 
of the Institute of Bar Self-Government un-
der martial law requires a critical review and 
refi nement of traditional methodological tools 
developed by Ukrainian and foreign scien-
tists. The scientifi c solution of the task outlined 
above is entrusted to the theory of Advocacy. It 
is the analysis of its essence, general norms and 
legal relations that makes it possible to assess 
the effectiveness of the mechanism of legal reg-
ulation of the Institution of the Advocacy and 
Bar self-government and the provision of hu-
man rights and freedoms in the conditions of 
the armed aggression of the russian federation 
against Ukraine. Dialectical, systemic-structur-
al and structural-functional methods and the 
method of interpretation were used.

Originality. The scientifi c novelty consists 
in the development of specifi c practical propos-
als and scientifi c recommendations regarding 
the development and improvement of legal 
regulation of the bar self-government during 
the war in Ukraine.

Results. The results of the study are con-
sidered measures of the bar self-government 
bodies during the armed aggression of the Rus-
sian Federation against Ukraine. In particular, 

this is the issue of inappropriate behavior by 
lawyers in the ORDLO zone, the peculiarities 
of admission to the qualifi cation exam during 
wartime, the organization and procedure of 
internship for a person to obtain a certifi cate 
of entitlement to practice as an attorney-at-law. 
These are also issues, related to preventing 
threats to the lives of lawyers, in particular, clos-
ing personal information to public access data 
of lawyers in the Unifi ed Register of Advocates 
of Ukraine for the period of the introduction of 
martial law, measures for the social protection 
of lawyers and their family members, in par-
ticular the establishment of the UNBA Board of 
Trustees, the problems of providing informa-
tion about lawyers injured as a result of military 
actions, the adoption of a set of measures for 
lawyers to receive state aid during martial law, 
coordination activities of UNBA, cancellation, 
reduction, postponement of payment of fees by 
lawyers, obtaining passes by lawyers from mili-
tary-civilian administrations.

Practical importance. The results of the re-
search can be applied in law enforcement and 
regulation.

Keywords: bar self-government, Ukraini-
an National Bar Association (UNBA), Council 
of advocates of Ukraine, martial law, higher 
school of advocacy. 
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ON THE ISSUE OF THE USE OF LEGAL MEASURES 
BY UKRAINE ON COMBATING THE LEGALIZATION 

(LAUNDERING) OF THE ILLEGAL PROCEEDS 

The issues of legalization of proceeds, obtained 
as a result of illegal activities, are at the intersection 
of research in legal and economic sciences. As for 
jurisprudence, the interest is to determine the limits 
of legal regulation of this phenomenon, to create 
legal mechanisms to prevent its development, to es-
tablish responsibility for violations of such norms, 
to develop a process of proving the relevant guilt, 
which means the fact that the issue of offshores is 
a jurisdictional object of criminal law, criminal 
process, civil law, fi nancial law and international 
private law, the aspect of which will be considered 
in this article. The purpose of the article is to ana-
lyze the current national legislation the combating 
the legalization of illegal proceeds; to investigate 
the standards of the Financial Action Task Force 
(FATF) and the possibility of their implementa-
tion in the regulatory and legal fi eld of Ukraine; 
providing own recommendations on the harmoni-
zation of the legislation of Ukraine and the Eu-
ropean Union (hereinafter referred to as the EU) 
on the issue under consideration; to suggest the vi-
sion of dispositions and sanctions of legal norms of 
Ukrainian legislation that will meet the standards 
of the Financial Action Task Force (FATF). We also 
aim to analyze Ukraine’s international cooperation 
in the fi eld of combating the legalization of ille-
gally obtained proceeds. The novelty of the work 
consists in the change of approaches to the analysis 
of legislation, the violation of a fairly new topic 
and an attempt to draw a scientifi c conclusion from 
a scientifi c issue that has not been investigated in 
our area. In the course of the study, the conclu-
sions have been formulated that these days the issue 
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of harmonization of the legislation of Ukraine and 
the EU is extremely relevant. One of the necessary 
and important elements is opposition to the creation 
of offshore companies. It is noted that the Law of 
Ukraine «On Prevention and Counteraction of Le-
galization (Laundering) of Illegally Obtained Pro-
ceeds, Financing of Terrorism and Financing of the 
Proliferation of Weapons of Mass Destruction» is 
a fairly exemplary legal act, as its provisions corre-
spond to the norms and standards of international 
private law, with the exception of certain formal 
defi ciencies. The analysis of the norms of the Tax 
Code of Ukraine has made it possible to reach con-
clusions about the successful efforts of Ukraine to 
prevent the creation of offshore companies by our 
citizens by introducing controlled foreign compa-
nies taxation. Clear and understandable criteria 
for determining a legal entity, controlled by a for-
eign company, have been provided, the necessary 
duties and taxes have been established. It has been 
emphasized that cooperation at the international 
level in the fi eld of combating money laundering is 
also at a fairly high level, which undoubtedly con-
tributes to the country economic development.

Keywords: offshore, harmonization of the legis-
lation of Ukraine and the European Union, legal-
ization of illegal proceeds, special economic zones, 
harmonization of legislation in the fi eld of combat-
ing the legalization of proceeds.

Formulation and relevance 
of the problem

Despite the extremely diffi cult circum-
stances of these dayas, our state hasn’t aban-
doned the course for EU membership and 
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continued to take all necessary measures to 
achieve this aim. On June 22, 2022, a fateful 
decision was made to grant Ukraine the status 
of a candidate for EU membership. However, 
in order to begin negotiations for full mem-
bership, we are to meet a number of require-
ments, including ensuring compliance of anti-
money laundering legislation with Financial 
Action Task Force (FATF) standards. Accord-
ingly, the relevance of our work has a high 
level, since a detailed analysis of this issue by 
scientists will make it possible to create an ap-
propriate legal framework, which will become 
one of the components of the full functioning 
of the domestic economy and the future mem-
bership of Ukraine in the EU.

Analysis of recent research and           
publications

The dynamism of development and the 
research nature of the issue of legalization 
of proceeds obtained as a result of illegal ac-
tivities forces us to analyze, fi rstly, the studies 
conducted no earlier than 2020 (normative le-
gal acts do not fall under this characteristic); secondly, 
publications and research on offshore issues 
by specialists in the fi eld of economics; thirdly, 
a study of fi nancial law professionals who fo-
cused on the offshore issue. In our opinion, 
the research of individual domestic scientists 
regarding the issues under consideration is 
worthy of attention. In particular, A. Yeremie-
iev paid considerable attention to the nature 
of economic and legal offshore trusts (A. Yer-
emieiev, 2021). As well as V. V. Habela consid-
ers the process of de-offshoreization of the 
economy as a key to ensuring the economic 
security of Ukraine as a whole, which cannot 
be disagreed with, since offshores have greatly 
weaken the national economy (V. V. Habela, 
2021). O. P. Podra and H. B. Stambulska con-
sider offshore mechanisms as a way to reduce 
the tax load (O. P. Podra, H. B. Stambulska, 
2022). Analyzing publications on the issues 
raised by us, we have come to the conclusion 
that the issue of harmonization of Ukrainian 
and EU legislation in the fi eld of offshore pre-
vention is not suffi ciently researched, however, 
it is worth emphasizing that the economic and 
legal nature of offshore instruments is deeply 
studied by some domestic scientists.

Determination of the research purpose
The research purpose is to analyze the cur-

rent national legislation regarding combating 
of legalization of proceeds obtained as a result 
of illegal activities; to study the standards of 
the Financial Action Task Force (FATF) and 
the possibility of their implementation in the 
regulatory and legal fi eld of Ukraine, to pro-
vide our own recommendations on the har-
monization of the legislation of Ukraine and 
the EU on the issue under consideration; to 
present the vision of dispositions and sanc-
tions of legal norms of Ukrainian legislation 
that will meet the standards of the Financial 
Action Task Force (FATF). We also aim to ana-
lyze Ukraine’s international cooperation in 
the fi eld of combating the legalization of ille-
gally obtained proceeds.

Presenting the main material. Before 
starting the legal aspect of our research, we 
would like to point out that it is worth char-
acterizing the history and economic nature of 
the analyzed phenomenon, the mechanism of 
its action, the main principles and methods of 
creation, and other principles of offshore op-
erations.

Offshore (from the English language, off-
shore — «beyond the shore/in front of the 
coast, in the coastal zone of the water area») is 
a country or territory with special trade condi-
tions for foreign companies. These ideas may 
include low or no taxes, simplifi ed reporting 
and business administration rules, and the 
ability to hide the true business owners. Com-
panies register in an offshore country and 
transfer their capital there. There are more 
than 50 offshore zones in the world. In this 
context, offshore companies are often used to 
commit criminal offenses such as money laun-
dering, state corruption, fraudulent opera-
tions, etc.

The term «offshore» is quite new in the 
modern science. It was fi rst used in 1950 in 
one of the newspapers in the USA. The article 
was about a fi nancial organization that avoid-
ed state fi nancial control through geographic 
selectivity, that is, by constantly moving its op-
erations to countries with a more favorable tax 
climate. It should be noted that the offshore 
activity itself is not new enough, because his-
tory has known examples that vividly illustrate 
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the origin of these processes. They have been 
used since ancient Athens, when a two percent 
import and export tax was introduced. In or-
der to avoid paying taxes, Greek and Phoeni-
cian merchants began to bypass the territory 
of Athens twenty miles away. Later, nearby 
small islands acted as tax havens, where con-
traband goods were brought in without pay-
ing customs duties and taxes.

In our opinion, it is worth highlighting the 
following types of offshore zones in the world:

1) island offshore. Geographically, they 
are located in the Pacifi c and Indian oceans, 
as well as in the Caribbean archipelago. Their 
appeal lies in the fact that complete anonym-
ity and confi dentiality are ensured, there are 
no accounting and tax loads, and fi xed pay-
ments are low. However, it is worth noting that 
companies, registered in offshore islands, suf-
fer reputational and image losses, as they do 
not inspire confi dence in other business and 
economic entities (the Cook Islands, the Sey-
chelles, the Bermudas, the Virgin Islands);

2) the territory of Europe. In terms of 
reputation and prestige, they occupy one of 
the leading positions, but they cannot be called 
offshore in the classical sense of the word. 
Why? First of all, there is the tax load. Indeed, 
it is somewhat smaller, but it exists; secondly, 
accounting reports are kept; thirdly, an audit 
is conducted regularly. A logical question aris-
es: why do they belong to offshore zones? The 
corresponding classifi cation is made taking 
into account the available possibility of obtain-
ing information about the fi nal resident. The 
procedure exists, but it is very complicated, so 
de facto obtaining information is almost im-
possible. Also, in our opinion, the presence of 
accounting reports is not a determining fac-
tor in refuting the existence of offshore com-
panies, since it is necessary for the full func-
tioning of the system itself, and the reporting 
itself is not public, and the mechanism of its 
publication is very complicated (Switzerland, 
Liechtenstein, Malta, Gibraltar) ;

3) separate administrative and territorial 
units. In some regions, there is a special le-
gal regime for regulating fi nancial activities, 
which in fact is very attractive for foreign resi-
dents. For instance, such territorial units are 
some states in the USA, Labean in Malaysia. 

Main characteristics of offshore companies 
are the following ones:

1) are non-resident in relation to the 
country where they are registered, which 
means that its control and management cen-
ter is located abroad. Commercial operations 
of offshore companies are conducted outside 
the jurisdiction where it is registered;

2) exempt from most taxes;
3) have a simplifi ed procedure for compa-

ny registration and management;
4) for the offshore of the country of in-

corporation, currency control is simplifi ed or 
absent, fi nancial reporting requirements are 
reduced to a minimum, audits, with some ex-
ceptions, are not required at all.

5) management takes place on an anony-
mous basis, although in today’s realities it is 
impossible to open an offshore company with-
out information about the fi nal benefi ciary.

At this stage of the research, in our opin-
ion, it is necessary to draw a distinction be-
tween the concepts of «offshore zone» and 
«free economic zone». A free economic zone 
(hereinafter referred to as the FEZ) is a part 
of the country’s territory, separated from the 
general customs border of the state, which has 
complete freedom in the regime of economic 
issues, with a special management regime and 
favorable conditions of activity, tax benefi ts for 
local entrepreneurs and foreign fi rms. Let’s il-
lustrate the main differences of the offshore 
zone from the FEZ with the help of a table.

Analyzing the experience of Ukraine, it 
should be noted that we have made attempts 
to create various types of free economic zones, 
among which it is worth highlighting the spe-
cial FEZ «Crimea», provided for by the Law of 
Ukraine «On the Establishment of a Free Eco-
nomic Zone «Crimea», free economic zones 
in the Donbass and in the Western Ukraine. 
Until recently, the creation of free economic 
zones was regulated by the Law of Ukraine 
«On the General Principles of the Creation 
and Functioning of Special (Free) Economic 
Zones», but now all these legal acts are invalid, 
therefore there is no legal regulation of the 
relevant processes.

Legal stage of the research. We would like to 
do the legal aspect of the research of this is-
sue by the method of comparative analysis. 
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Currently, the issue of legalization of proceeds 
is regulated by the Law of Ukraine «On Pre-
vention and Counteraction of Legalization 
(Laundering) of Proceeds Obtained Through 
Criminal Means, Financing of Terrorism and 
Financing of the Proliferation of Weapons of 
Mass Destruction» (hereinafter - the Law). We 
suggest analyzing this Law through the lens 
of FATF recommendations according to the 
following scheme: FATF recommendation → 
FATF recommendation → provisions of the 
Law → an option to amend the legislation (if 
necessary).

Recommendation 1. Risk assessment and 
use of a risk-oriented approach. This recom-
mendation provides that states should regu-
larly conduct forecasts and audits of relevant 
risks, and have an appropriate body that will 
deal with this. According to Art.6 of the Law 
provides for a system and subjects of fi nancial 
monitoring, which is divided into primary and 

state one. According to part 3 of Art. 6 of the 
Law, the subjects of state fi nancial monitoring 
are the National Bank of Ukraine, the central 
body of the executive power, which ensures 
the formation and implementation of state 
policy in the fi eld of prevention and counter-
measures against the legalization (laundering) 
of proceeds obtained through crime, the fi -
nancing of terrorism and the fi nancing of the 
proliferation of weapons of mass destruction, 
the Ministry of Justice of Ukraine, the Na-
tional Securities and Stock Market Commis-
sion, the Ministry of Digital Transformation 
of Ukraine and a specially authorized body. 
Therefore, recommendation 1 is fulfi lled, as 
there is an authorized body in Ukraine that as-
sesses the necessary risks — the National Bank 
of Ukraine, as well as the Ministry of Justice of 
Ukraine and the National Securities and Stock 
Market Commission.

Table*
 Offshore zone  FEZ

It has the advantages of geographical 
separation. Territorially, offshores are located 
mainly in countries with a low level of legal 
regulation of the fi nancial sector

Creation of conditions for the development of the 
national economy.

Offshore creation is the result of gaps in the 
legislation of the resident state and the illegal 
activities of the benefi ciary

Increasing the level of employment of the population, 
creating new job positions, combating unemployment

Creation of conditions for personal 
enrichment of certain individuals

Increasing the effi ciency of the use of capacities and 
infrastructure of conversion complexes

Used for criminal purposes (legalization of 
illegal proceeds)

Use of international advantages of
geographic division of labor and international 
circulation of capital, which as a result will lead to the 
expansion of the export of different goods, rational 
import and the creation of an import-substitution 
mechanism of production

The activity is aimed at causing damage to the 
state in which the fi nal benefi ciary is located

Creation of a layer of highly qualifi ed workforce due to 
the study and implementation of the practice of world 
experience in the fi eld of organization, management, 
fi nance; education of management culture, which 
is oriented towards world standards regarding 
management technology
Liquidation of the monopoly of foreign trade by 
providing access to various forms of foreign economic 
activity to all enterprises and organizations of the FEZ

 * Made by the authors according to: I. I. Lashchyk, P. I. Viblyi,
I. S. Rybchynchuk, 2021.
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Recommendation 2. Acknowledgement of 
money laundering as a crime. Countries are to 
criminalize such actions under the Vienna and 
Palermo Conventions. The Criminal Code of 
Ukraine has a provision provided for in Art. 
209-1, which is aimed at preventing intention-
al violation of the requirements of the law on 
combating the legalization of illegal proceeds. 
The provision of Part 1 provides for liability 
for intentional non-submission, untimely sub-
mission or submission of unreliable informa-
tion that is the subject to fi nancial monitoring, 
and thus causing signifi cant damage to the 
rights and interests protected by law. Accord-
ing to our way of thinking, this provision of 
the article does not meet the recommendation, 
since the composition of the crime, namely the 
objective and subjective aspects, are not suffi -
cient for a full-fl edged mechanism of criminal 
prosecution. We would like to offer our vision 
of the disposition and sanctions of Part 1 of 
Art. 209-1 of the Criminal Code of Ukraine:

«Deliberate actions directly aimed at violating leg-
islation in the fi eld of combating and countermeasures 
against the legalization (laundering) of illegal pro-
ceeds, the fi nancing of terrorism, and the fi nancing of 
the proliferation of weapons of mass destruction.» 

We also consider it necessary to have a sup-
plement of the Article 209-1 of the Criminal 
Code of Ukraine with part 3 of the following 
content:

«The same actions provided for in part one and 
part two, which caused signifi cant damage to the 
rights, freedoms or interests of individual citizens, 
state or public interests or the interests of individual 
legal entities protected by law...».

 We believe that this formulation of the 
disposition and sanction will ensure compli-
ance of the legislation with the recommenda-
tions and will help launch a real mechanism of 
criminal prosecution.

Recommendation 3. Reliable customer 
verifi cation. The FATF draws countries’ atten-
tion to the need to establish adequate supervi-
sion over customer verifi cation. Such essential 
points are: identity verifi cation, whether this 
person really exists (whether it is a fake name 
and surname or not), as well as the prohibition 
of opening anonymous accounts. 

To enable the implementation of the rel-
evant recommendation, we are able to use Art. 

11 of the Law, which clearly indicates the ban 
on opening anonymous accounts and accounts 
to banks cooperating with shell banks. One 
part of the sentence, part 1 of Art. 11 of the 
Law causes reasonable concern: “it is prohib-
ited... to establish correspondent relations with 
shell banks” (italics - Zh. Ch., V. K.). It is seen 
that only correspondent relations cannot be 
with shell banks, but this idea gives space for 
all kinds of frauds in the fi eld of legalization of 
proceeds. In our professional opinion, it is to 
be replaced in the provision of Part 1 of Art. 11 
and put into the following words: “it is forbid-
den to establish any relations with shell banks”. 
We believe that this formulation would signifi -
cantly reduce the number of opportunities to 
circumvent the law. There is also a certain re-
mark to Paragraph 2, Clause 4, Part 13 of Ar-
ticle 11 of the Law, which states that if a politi-
cally signifi cant person ceases to perform valu-
able public functions, the subject of primary 
fi nancial monitoring must continue to take into 
account the ongoing risks and take measures 
for at least twelve months... In our judgment, 
the period of 12 months is too small, because 
the experience of the development and forma-
tion of the political system in Ukraine proves 
that the infl uence of political fi gures on corrup-
tion and offshore schemes is signifi cantly lon-
ger than 12 months, therefore, we consider it 
necessary to set a period of 10 years.

We must state that the Law of Ukraine «On 
Prevention and Countermeasures Against the 
Legalization (Laundering) of Proceeds of 
Crime, the Financing Oo Terrorism and the 
Financing of the Proliferation of Weapons of 
Mass Destruction» has a fairly high level and is 
an effective safeguard against the creation of 
offshore companies in Ukraine.

We also aim to analyze the provisions of 
Art. 39-2 of the Tax Code of Ukraine. This ar-
ticle contains the concept of a controlled for-
eign company. The legal norm defi nes a con-
trolled foreign organization as a legal entity 
registered in a foreign state or territory that 
is recognized as being under the control of an 
individual - a resident of Ukraine or a legal 
entity - a resident of Ukraine in accordance 
with the rules defi ned by this Code. Features 
of a controlled foreign organization and meth-
ods of taxation are established.
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We would point out the requirements for 
the information that the company is to submit 
to the regulatory body:

1) on each direct or indirect acquisition of 
a share in a foreign legal entity or the begin-
ning of actual control over a foreign legal en-
tity, which may lead to the recognition of such 
an individual (legal) entity as a controlling 
entity in accordance with the requirements of 
the law;

2) on the establishment, creation or acqui-
sition of property rights to a share in the as-
sets, proceeds or profi t of education without 
the status of a legal entity;

3) on each alienation of a share in a foreign 
legal entity or termination of actual control 
over a foreign legal entity, which leads to the 
loss of recognition of such an individual (le-
gal) entity as a controlling entity in accordance 
with the requirements of the law; 

4) on liquidation or alienation of property 
rights to a share in assets, income or profi t of 
education without the status of a legal entity.

We would tend to believe that the relevant 
change to the tax legislation is quite rational 
and necessary. Firstly, such actions are really 
aimed at preventing the creation of offshore 
companies by citizens of Ukraine; secondly, 
such a norm meets the requirements of the 
EU, which directly brings us closer to the fu-
ture membership of Ukraine in the EU; third-
ly, the specifi ed mechanism aims to introduce 
taxation of the relevant companies, making it 
possible to fi ll the budget of Ukraine and raise 
the standard of living in the country.

However, Ukraine did not stop at improv-
ing its activities aimed at preventing the cre-
ation of offshore companies in Ukraine. The 
Verkhovna Rada of Ukraine adopted the Law 
of Ukraine «On Amendments to Certain Laws 
of Ukraine on Improving the Legal Basis of 
Conducting Audit Activities in Ukraine.» This 
legislative act, defi ned as European integra-
tion, implements the provisions of the Di-
rective of the European Parliament and the 
Council (EU) of May 17, 2006 No. 2006/43/
EU, which, in particular:

1) the norms on the information provided 
in the auditor’s report based on the results of 
the mandatory audit of the company’s fi nan-
cial statements have been improved;

2) the norms of European legislation on 
ensuring the unambiguity of the content of 
the auditor’s report, preventing the infl uence 
of regulators on the content of the auditor’s 
report on the audit of fi nancial statements 
have been implemented;

3) the composition of prohibited non-audit 
services, etc., has been specifi ed;

4) the role of professional organizations 
has been increased by delegating certain pow-
ers (professional training and quality control), 
etc.

We would strongly believe that Ukraine’s 
international cooperation in the fi eld of com-
bating the legalization of illegally obtained 
proceeds is also to be analyzed.

The press service of the State Tax Service 
of Ukraine reported that on September 5, 
2022, in Brussels, the Minister of Finance of 
Ukraine and the European Union Commis-
sioner for Economy signed the Agreement be-
tween Ukraine and the European Union on the 
participation of Ukraine in the EU program 
for cooperation in the fi eld of taxation «Fisca-
lis». The signing of this Agreement strength-
ens the cooperation of the State Tax Service 
of Ukraine with the tax administrations of the 
EU member states, including in terms of the 
exchange of tax information, support for the 
development of tax policy measures and the 
implementation of EU legislation on taxation, 
combating tax evasion and improving pro-
cesses tax administration, as well as the use of 
modern European IT systems in the fi eld of 
taxation. The EU program «Fiscalis» is aimed 
at supporting tax authorities in the fi eld of 
improving the internal market functioning, 
promoting competitiveness and fair competi-
tion in the EU. We would tend to believe that 
such cooperation will signifi cantly strengthen 
the possibilities of countering offshore, how-
ever, we would emphasize that some EU coun-
tries are offshore (Liechtenstein), so we can-
not claim that the existence of such relations 
will give a 100% guarantee that our State Tax 
Service will be able to receive all the necessary 
information, however, in any case, the level of 
resistance will increase signifi cantly.

We would also mention Ukraine’s par-
ticipation in the Organization for Economic 
Cooperation and Development (hereinafter 
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referred to as OECD). The purpose of this 
Organization is to promote signifi cant sustain-
able economic growth and poverty reduction 
by spreading the principles and values   of the 
OECD throughout the world – a commitment 
to democracy, market economies and open, 
regulated, non-discriminatory trade and fi -
nancial systems supported by effective lead-
ership. The OECD conducts a systematic and 
in-depth analysis of the tax legislation of the 
participating countries and provides recom-
mendations on the legislation reform. A corre-
sponding benefi t is also available for Ukraine, 
since it was with the help of the OECD recom-
mendations that tax supervisions were estab-
lished in the fi eld of combating the legaliza-
tion of proceeds obtained illegally.

Conclusions and prospects 
for the further research

These days, the issue of harmonization of 
the legislation of Ukraine and the EU is ex-
tremely relevant. One of the necessary and es-
sential elements is opposition to the creation 
of offshore companies. In our professional 
opinion, the Law of Ukraine «On Prevention 
and Counteraction of Legalization (Launder-
ing) of Criminal Proceeds, Financing of Ter-
rorism and Financing of the Proliferation of 
Weapons of Mass Destruction» is a suffi ciently 
exemplary legal act, as its provisions corre-
spond to the norms and standards of interna-
tional private law, but with the exception of 
some certain formal defi ciencies. The analysis 
of the norms of the tax legislation has made 
it possible to reach conclusions about the suc-
cessful and fundamental efforts of Ukraine to 
prevent the creation of offshore companies 
by our citizens by introducing taxation of 
controlled foreign companies. Clear and un-
derstandable criteria for determining a legal 
entity by a controlled foreign company are 
given, the corresponding necessary duties 
and tax rates are established. Cooperation at 
the international level on countering the le-
galization of proceeds is also at a suffi ciently 
high level, which undoubtedly contributes to 
the economic development of the country. In 
our professional opinion, the main reason for 
the spread of offshore Ukrainian citizens is 
the imperfection of anti-corruption legisla-

tion and its enforcement. The prospect of the 
further research is in the fact that it is worth 
considering changes to anti-corruption leg-
islation, which may indeed help to stop the 
possibility for our citizens to create offshore 
companies abroad.
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Статтю присвячено питанню природи 

та регламентації механізмів офшорної ді-
яльності, які перебувають на стику галузей 
права та економіки. Для правничої спіль-
ноти інтерес полягає в тому, щоб визначи-
ти межі правового регулювання офшорів, 
створити юридичні механізми запобігання 
їх розвитку, встановити відповідальність 
за порушення таких норм, розробити про-
цес доведення відповідної провини, тобто 
питання офшорів предметом дослідження 
кримінального права, кримінального про-
цесу, цивільного права, фінансового права 
та міжнародного приватного права, аспект 
якого й буде розглянуто в цій статті. Метою 
статті є аналіз наявного національного за-
конодавства про запобігання легалізації 
доходів, отриманих внаслідок незаконної 
діяльності; дослідження стандартів Групи 
з фінансових заходів (FATF) та можливість 
їх впровадження в законодавство України; 
наведення власних пропозицій щодо гар-
монізації законодавства України та Євро-
пейського Союзу (далі – ЄС) із розглядува-
ного питання; пропонування свого бачен-

ня диспозицій та санкцій правових норм 
українського законодавства, що відповіда-
тимуть стандартам Групи з фінансових за-
ходів (FATF). Маємо на меті також проана-
лізувати міжнародну співпрацю України у 
сфері протидії офшорів, отриманих неза-
конним шляхом. У ході дослідження сфор-
мульовано висновки, що на сьогодні питан-
ня гармонізації законодавства України та 
ЄС є надзвичайно актуальним. Одним із 
необхідних та важливих елементів є проти-
дія створенню офшорів. Зазначено, що За-
кон України «Про запобігання та протидію 
легалізації (відмиванню) доходів, одержа-
них злочинним шляхом, фінансуванню те-
роризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення» є досить зразко-
вим нормативно-правовим актом, оскіль-
ки його положення відповідають нормам 
та стандартам міжнародного приватного 
права, за винятком певних формальних не-
доліків. Аналіз норм Податкового кодексу 
України дав змогу дійти висновків щодо 
успішних намагань України запобігати 
створенню нашими громадянами офшо-
рів шляхом впровадження оподаткування 
контрольованих іноземних компаній. На-
ведено чіткі та зрозумілі критерії визначен-
ня юридичної особи контрольованою іно-
земною компанією, встановлено відповідні 
необхідні обов’язки та розміри податків. 
Наголошено, що співпраця на міжнародно-
му рівні у сфері протидії легалізації доходів 
також перебуває на досить високому рівні, 
що, безперечно, сприяє економічному роз-
витку країни.
Ключові слова: офшор, гармонізація за-

конодавства України та Європейського Со-
юзу, легалізація незаконних доходів, спеці-
альні економічні зони, наближення фінан-
сового законодавства.
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Стаття присвячена визначенню сутнос-
ті поняття «академічна доброчесність» на 
підставі аналізу зарубіжного досвіду та чинно-
го вітчизняного законодавства та з’ясування 
особливостей нормативного регулювання ака-
демічної доброчесності як одного з елементів 
системи забезпечення якості освіти.
У статті висвітлено чималу кількість 

проєктів з розвитку наукової етики та акаде-
мічної доброчесності, крізь призму як вітчиз-
няного, так і закордонного досвіду, визначено 
актуальність та сучасність постановки про-
блеми з приводу академічної доброчесності, 
аргументовано сутність терміна «академічна 
доброчесність». Охарактеризовано українські 
та зарубіжні підходи щодо трактування ака-
демічної чесності, виділено ключові принципи 
академічної доброчесності та різновиди акаде-
мічної нечесності. Підтверджено фактами, 
що доброчесність – це процес формування осо-
бистості, який залежить від самообмеження 
під час наукової діяльності та який є неодмін-
ним для започаткування єдиного академічно-
го середовища, яке б додержувалося загальних 
засад академічної доброчесності та було б до-
ступним для кожної людини.
Окремо ставиться акцент на прогалинах 

у законодавстві визначення й використання 
інституту «академічна відповідальність» як 
фактор гарантування «академічної доброчес-
ності». Розкрито головні шляхи щодо забез-
печення академічної свободи та академічної 
доброчесності в рамках покращення якості 
освіти закладів вищої освіти в Україні.
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Рекомендовано шляхи усунення проблем-
них аспектів дотримання академічної до-
брочесності у сфері науково-педагогічних до-
сліджень шляхом необхідності формування 
вміння правильного цитування. Перспекти-
вою подальших досліджень є узгодження різ-
них методик вияву та покарання академічної 
недоброчесності у вітчизняній освітньо-на-
уковій сфері. 
Ключові слова: академічна доброчесність, 

освіта, вища освіта, заклади вищої освіти, 
принципи академічної доброчесності, європей-
ські стандарти. 

Постановка проблеми
На сьогодні все частіше доводиться зу-

стрічати терміни «academic integrity» або ж 
«академічна доброчесність». Адже інформа-
тизація суспільства, стрімкий розвиток тех-
нологій, наявність мережі Інтернет спри-
яють вільному доступу до інтелектуальної 
власності. Говорячи про поняття «акаде-
мічної чесності» в Україні, варто зазначити 
актуальність і сучасність постановки пробле-
ми. Це підтверджується значною кількістю 
публікацій та монографій, присвячених ви-
значенню академічної чесності, видів її по-
рушень і способів їх подолання. Але разом 
із розвитком поняття «академічна доброчес-
ність», виникає проблема її недотримання 
та затримки наукового розвитку здобувача-
ми освіти, а як наслідок - отримання неякіс-
ної вищої освіти, що призводить до більш 
масштабних проблем.
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Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Вітчизняними авторами запропоновано 
введення до навчальних курсів закладів ви-
щої освіти спеціальних навчальних дисци-
плін (Варава І. М., 2019; Слободянюк О. М., 
2018), роз’яснення цілей академічної сум-
лінності, причини та види порушень спо-
соби боротьби з ними (Бардонова Л. А., Бє-
лих Є. Г., Бивальцев В. А., Калінін А. А., Сте-
панов І. А., 2017) з метою убезпечення сту-
дентів та молодих науковців від порушення 
правил академічної доброчесності.

Метою статті є аналіз змісту поняття «ака-
демічна доброчесність» на основі вітчизняних 
та закордонних джерел, з’ясування його осо-
бливостей крізь призму зарубіжного досвіду. 
Визначення прикладів належного норматив-
ного регулювання академічної доброчесності 
у деяких країнах як одного з елементів систе-
ми забезпечення якості освіти.

Виклад основного матеріалу
Слушно наголошує В. І. Сацик у своєму 

дослідженні «Академічна доброчесність: мі-
фічна концепція чи дієвий інструмент забез-
печення якості вищої освіти?», що поняття 
«академічна доброчесність» слід розуміти як 
«відданість академічній спільноті», дотриму-
ючись таких цінностей: довіра, справедли-
вість, чесність, відповідальність, мужність та 
повага [1]. Дещо інакше О. М. Бруй у своєму 
дослідженні «Міжнародні правила цитуван-
ня та посилання в наукових роботах : мето-
дичні рекомендації» визначає дане поняття 
як сукупність морально-етичних принципів 
та законних правил у процесі освітньо-на-
укової діяльності з курсом на забезпечення 
довіри до кінцевих результатів такої діяль-
ності [2, с. 4].
Поряд з розвитком поняття академічної 

доброчесності, яке не так давно з’явилося, 
процеси запозичень продовжують існувати, 
а саме: недобросовісне запозичення, при-
власнення та використання чужих ідей. 
Тому поглиблення та розширення знань з 
питань академічної доброчесності та впро-
вадження набутих знань і принципів на 
практиці є дуже актуальним і важливим 
завданням у сучасному освітньому та на-

уковому просторі [3, с.17]. Складно не по-
годитися з висловлюванням І. О. Дегтярьо-
вої, що «проблема порушення академічної 
доброчесності є в усіх країнах та має стійку 
тенденцію до зростання» [4, с. 197]. Також 
не потрібно забувати про наслідки, які на-
стають для порушників, а саме: погіршен-
ня якості наукової діяльності, негативний 
вплив на репутацію наукового закладу, у 
якому працює/навчається плагіатор, пору-
шення прав та інтересів творців, відсутність 
нових наукових відкриттів, зниження якості 
навчальних матеріалів, що може сприяти на 
погіршення якості підготовки майбутніх фа-
хівців, нівелюванні етичних норм у науковій 
сфері тощо.
Розвиток європейської концепції акаде-

мічної чесності регулюється різними нор-
мативними документами. Наприклад, Буха-
рестська декларація етичних принципів ви-
щої освіти у Європі (2004) прийнята на Між-
народній конференції з морально-етичних 
аспектів європейської вищої освіти та науки. 
У документі наголошується, що університе-
ти не слід розглядати тільки як виробни-
цтво науково-технічних кадрів, важливими 
є їх культурні та інтелектуальні завдання; 
вищі навчальні заклади повинні робити все 
можливе, щоб сприяти встановленню най-
вищих етичних цінностей і норм, які мають 
значення для політичного, академічного, 
культурного розвитку всіх учасників освіт-
нього процесу, а також безпосередній вплив 
на етичну поведінку суспільства; етичні нор-
ми мають пропагуватися не тільки докумен-
тально, має місце необхідність їх реалізації 
та впровадження на практиці у всіх сферах 
університетського життя [5].
А у своїх висновках Рада ЄС підтвер-

джує актуальність академічної чесності як 
політичної рушійної сили на суспільному та 
національному рівнях країн Європейського 
союзу і мотивує направити зусилля на допо-
могу імплементації правил і цінностей Єв-
ропейського кодексу академічної чесності 
науковця: об’єктивності; чесності; надійнос-
ті; незалежності; неупередженості; політики 
відкритого спілкування; сумлінності; спра-
ведливості; відповідальності .
Натомість, Міжнародний центр акаде-

мічної доброчесності визначає академічну 
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доброчесність як дотримання п’яти фун-
даментальних цінностей: чесності, довіри, 
справедливості, поваги, відповідальності 
та відваги до дій . Тому що просто вірити 
в основні цінності недостатньо. Їх потрібно 
захищати навіть перед лицем тиску з боку 
інших або різними поглядами. А це потре-
бує рішучості, сміливості та відданості. 
Поняття «академічної доброчесності» за-

ймає місце і в національному законодавстві. 
Зміст положень основних законодавчих ак-
тів наведений у Таблиці 1.
Проаналізувавши зміст Таблиці 1, мо-

жемо переконатися, що вітчизняне зако-
нодавство грунтовно тлумачить значення 
категорії «академічна доброчесність», спо-
соби та принципи її дотримання, описує 
відповідальність, яка настає для здобувачів 
освіти та працівників закладів освіти внаслі-
док порушення академічної доброчесності. 
Особливої уваги в наукових дослідження 
заслуговує питання порушення принципів 
академічної доброчесності. Так, Л. П. На-
уменко зауважує, що основним порушенням 
принципів академічної доброчесності є на-
уковий/академічний плагіат, який полягає 
у присвоюванні одержаних результатів ін-
шою особою і може виражатися у публіка-
ціях наукових, навчальних та інших текстів 
під різними назвами без згоди автора та без 
зазначення першоджерела [10, с. 36].
Що стосується академічної доброчеснос-

ті в університетах світу, то це моральний 
кодекс студентів, викладачів, науковців, до-
слідників, уміння чесно поводитися в ака-
демічному середовищі. Наприклад, на офі-
ційному сайті Гарвардського університету 
(США, знаходиться в місті Кембрідж, штат 
Массачусетс) опублікований у вільному до-
ступі посібник з академічної доброчесності, 
який докладно відображає положення про 
академічну доброчесність, які бувають на-
слідки при порушенні, пропонується мо-
дуль академічної доброчесності GSD, який 
може допомогти навчитися розпізнавати та 
практикувати способи уникнення плагіату. 
Також детально описано академічні стан-
дарти GSAS[11]. Практики європейських 
країн щодо впровадження та дотримання 
принципів академічної доброчесності до-
сить різноманітні. Розглянемо, як деякі 

країни Європи борються з проблемою пла-
гіату. 
Великобританія 
Агентство із забезпечення якості вищої 

освіти (QAA) є незалежним органом, який 
контролює кваліфікаційні стандарти вищої 
освіти та відіграє важливу роль у розробці 
ефективної політики академічної чесності в 
університетах Великобританії. The Quality 
Assurance Agency for Higher Education праг-
не покращити досвід навчання студентів, 
незалежно від того, навчаються вони в уні-
верситеті чи коледжі, вдома чи за межами 
країни, якщо їхня програма навчання веде 
до отримання диплома про вищу освіту 
Великобританії [12]. У Сполученому Ко-
ролівстві, в усіх закладах вищої освіти, та-
кож присутня система перевірки на плагіат 
«Anti-Plagiarism». В Оксфордському вищі на-
йгрубішим порушенням під час екзамену є 
плагіат та списування. Схожі випадки роз-
слідуються і караються знаттям балів, ви-
ключенням з універу (навіть, якщо плагіат 
не навмисний) [13] . 
Кодекс Британії щодо якості вищої осві-

ти чітко визначає, що диплом можна отри-
мати тільки тоді, коли «дотримані як по-
рогові стандарти – мінімально допустимий 
рівень досягнень, так і власні академічні 
стандарти закладу, що присуджує освітній 
рівень, і коли досягнення запланованих ре-
зультатів навчання було продемонстровано 
через процеси оцінки, які є справедливими, 
дійсними та надійними» [14].
Німеччина
У цій країні найсуворіше розуміння ав-

торського права. Використовувати диплом-
ну роботу в порівняльній базі неможливо, 
а дипломна робота рівня захисту майже не 
перевіряється на запозичення тексту. Але: 
якщо громадянин Німеччини за 5–10 років 
досягає успіху, починає кар’єру, а хтось пе-
ревіряє його роботу на плагіат і знаходить 
хоча б кілька невдало оформлених речень і 
без посилань, то його звинувачують у пла-
гіаті. 
Порушник одразу позбудеться на-

укового ступеня, вченого звання, посади 
і отримає тавро злодія. Наприклад, Аннет-
те Шаван, міністр освіти Німеччини пішла 
у відставку після звинувачень у плагіаті та 
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Таблиця 1. Трактування академічної доброчесності в законодавстві України
Положення Зміст положення

Стаття 42 ч 1. Закону 
України «Про освіту»

Визначає академічну доброчесність як : сукупність етичних принципів 
та визначених законом правил, якими мають керуватися учасники 
освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 
наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 
навчання та/або наукових (творчих) досягнень [6] .

Стаття 42 ч 2. Закону 
України «Про освіту»

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-
педагогічними та науковими працівниками передбача є:
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відом остей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні  права;
надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, 
джерела використаної інформації та власну педагогічну (науково-
педагогічну, творчу)  діяльність;
контроль за дотриманням академічної доброчесності здобув ачами освіти;
об’єктивне оцінювання результатів навчання.

Стаття 42 ч 3. Закону 
України «Про освіту»

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 
самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та 
підсумкового контролю результатів навчання (для осіб з особливими 
освітніми потребами ця вимога застосовується з урахуванням їхніх 
індивідуальних потреб і можливосте й);
посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, 
тверджень, відо мостей;
дотримання норм законодавства про авторське право і суміжн і права;
надання достовірної інформації про результати власної навчальної 
(наукової, творчої) діяльності, використані методики досліджень і 
джерела інформації.

Стаття 42 ч 4. Закону 
України «Про освіту»

Порушенням академічної доброчесності вважається: академічний плагіат, 
самоплагіат, фабрикація,  фальсифікація, списування, обман тощо.

Стаття 1 Ч 1 Закону 
України: «Про вищу 

освіту»

11)академічна доброчесність -сукупність етичних принципів та 
визначених Законом України «Про освіту», цим Законом та іншими 
законами України правил, якими мають керуватися учасники освітнього 
процесу під час навчання, викладання та провадження наукової (творчої) 
діяльності з метою забезпечення довіри до результатів навчання та/або 
наукових (творчих) досягнень[7];

Абзац 1 Загальної 
частини Постанови 
Кабінету Міністрів 
Про затвердження 
Порядку скасування 

рішення про 
присудження 

ступеня вищої освіти 
та присвоєння 
відповідної 
кваліфікації

Цей Порядок визначає процедуру скасування рішення про присудження 
ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації у разі 
виявлення фактів порушення здобувачем вищої освіти академічної 
доброчесності (далі - скасування рішення), процедуру розгляду справи 
про порушення здобувачем вищої осві ти академічної доброчесності, 
процедуру розгляду питання щодо добровільної відмови здобувача вищої 
освіти від ступеня вищої освіти та присвоєння відповідної кваліфікації, 
правові наслідки скасування рішення та порядок його оскарження[8].

Стаття 43 Закону 
України “Про 

загальну середню 
освіту”

Кожен учасник освітнього процесу зобов’язаний дотримуватися 
академічної доброчесності.  
Керівник та інші педагогічні працівники закладу освіти забезпечують 
дотримання принципів академічної доброчесності відповідно до своєї 
компетенції [9].

Джерело: складено авторами на підставі: [6,7,8,9].



Ì³æíàðîäíå ïðàâî

142Ïðàâî.ua ¹ 3, 2022

втрати наукового ступеня. Тож Дюссель-
дорфський університет імені Генріха Гейне 
створив спеціальну комісію, яка підтверди-
ла наявність плагіату в її дисертації та на-
голосила на анулюванні диплому кандидата 
наук. Згодом, 05.02.2013 це виконала Вчена 
рада університету, одноголосним рішенням 
анулювавши диплом , який був виданий 33 
роки тому [15]. 
Також досить популярним є Кодекс по-

ведінки «Керівні принципи для захисту на-
лежної дослідницької практики». Метою 
кодексу є закріплення культури академічної 
доброчесності в німецькому академічному 
середовищі. 19 настанов встановлюють від-
повідні стандарти дослідницької роботи, 
включаючи коментарі для практичного за-
стосування [16].
Також, звинувачуючи студента у плагі-

аті, у Швеції, Німеччині, Австрії необхідно 
доводити свідомий намір студента обману-
ти. У цілому, університети в Німеччині ма-
ють гарну репутацію, але при цьому наявні 
також приклади недотримання принципів 
АД [17].
Франція
В. Ю. Василенко у своєму досліджен-

ні « Особливості дотримання принципів 
академічної доброчесності: зарубіжний 
досвід», описує характерні риси розвитку 
академічної доброчесності у французьких 
університетах , які можна згрупувати за 
такими ознаками:1) на законодавчому рів-
ні – університети Європи враховують ака-
демічну доброчесність як складову якості 
освітнього процесу, що регламентується в 
Бухарестській декларації етичних ціннос-
тей і принципів вищої освіти в Європі та 
різними міжнародними проектами; 2) у 
рамках підготовки майбутніх фахівців – фі-
лософські дисципліни, оновлення статисти-
ки. Беручи до уваги довгу історію боротьби 
з нечесністю, цілком природньо, що євро-
пейські університети бачать у нечесності 
серйозну загрозу своїй безпеці; 3) на рівні 
ЗВО – врегулювати та започаткувати систе-
му покарань і санкцій.
Загальна тенденція розвитку академіч-

ної доброчесності кваліфікованих спеціаліс-
тів у майбутньому включає (притаманно для 
європейських універів): глобалізацію, запо-

чаткування професійної етики, деонтології в 
освітній процес, інформатизацію [18, с. 88]. 
Серед конкретних тенденцій (наявно 

тільки у французьких університетах, лише 
деякі ідеї): керування, слідування стандар-
там та рекомендаціям щодо забезпечення 
якості навчального процесу ЗВО; розроб-
ка акредитаційними комітетами механізмів 
оцінки політики ЗВО у сфері академічної 
доброчесності;
Ключовою причиною академічної нечес-

ності серед студентів Франції є мотивація 
залишитися у вищому навчальному закладі. 
Саме «залишитися», тому що лише 1/3 з опи-
туваних дійсно прагнуть навчатися, задля 
отримання професійних навичок.
Австрія
В Австрії збираються статистичні дані 

щодо виявлених випадків плагіату, розро-
блено державні стандарти до проведення 
досліджень у сфері академічної доброчес-
ності (Австрійське агентство дослідницької 
доброчесності), застосовується спеціальне 
програмне забезпечення для встановлен-
ня плагіату. В. І. Сацик провів сумлінний 
аналіз найрозповсюдженіших методів та 
засобів боротьби з плагіатом, та його запо-
бігання у найрозвиненіших країнах світу 
(Швеція, Сполучене Королівство, Австрія), 
а також наголошує на можливості, які існу-
ють в досвіді європейських країн: створен-
ня Офісу незалежного арбітражу (в Англії 
та Уельсі); використання спеціалізовано-
го програмного забезпечення задля ви-
явлення плагіату; внутрішні причини та 
сучасна освітня практика; збір статистики 
щодо наявних випадків плагіату; започат-
кування державних вимог до проведення 
досліджень у сфері академічної доброчес-
ності (Австрійське агентство дослідницької 
доброчесності); актуалізування антиплагі-
атної культури і так далі. Автор акцентує 
увагу і на слабкі сторони і загрози, зокрема: 
обмежений вільний доступ до статистики 
про випадки плагіату; концентрування ува-
ги до галузей післядипломної освіти та на-
укових досліджень ; процедурно обтяжли-
ва та надто забюрократизована діяльність 
інституційних комітетів для врегулювання 
порушень у сфері академічної доброчеснос-
ті тощо [19].
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Швеція
У ЗВО Швеції є досвід наявності в біль-

шості освітніх програмах на рівні бакалавра-
ту та магістратури навчальної компоненти з 
академічної доброчесності. Також у країні 
наявна державна система збору статистики 
щодо виявлення випадків академічної не 
доброчесності в закладах вищої освіти, після 
чого, посилаючись на ці дані, генеруються 
щорічні звіти.
Але присутні слабкі сторони щодо бо-

ротьби з академічною доброчесністю, це 
проявляється у: діапазоні покарань і санк-
цій, присутніх у розпорядженні інституцій-
них комісій з академічної доброчесності, об-
межений і не може використовуватися як 
дійовий чинник стримування студентів від 
вчинення академічних проступків [20, с. 35].
Румунія
У цій країні досі немає регулювання 

бакалаврських та магістерських робіт на 
державному рівні, відповідальність по-
вністю лежить на університетах. Був ство-
рений загальнонаціональний репозитарій 
докторських дисертацій з антиплагіатним 
модулем Plagiat.pl, а більшість університе-
тів використовують антиплагіатну онлайн-
систему sistemantiplagiat.ro (румунський 
бренд Plagiat.pl). StrikePlagiarism – компа-
нія Plagiat.pl (міжнародним брендом якої є 
StrikePlagiarism.com) була заснована в черв-
ні 2002 р. У відповідь на поширену пробле-
му використання студентами методу «скопі-
ювати – вставити» в магістерських роботах 
була створена антиплагіатна онлайн-систе-
ма StrikePlagiarism.com. У перший же рік 
існування набула широкого доступу в без-
коштовному режимі. Популярність системи 
серед науковців та викладачів підтвердила 
необхідність такої ініціативи в академічному 
середовищі та важливість її подальшого роз-
витку. Компанія є лідером на ринку Польщі 
та Румунії, а також працює в Україні, Азер-
байджані, Молдові, Казахстані, Німеччині 
та Колумбії – загалом із понад 330 універси-
тетами та клієнтами [21].
Польща 
У Польщі обов’язковий контроль усіх 

кваліфікаційних документів на плагіат. 
Створено польське загальнонаціональне 
сховище, яке включає в себе всі кваліфіка-

ційні роботи, захищені після 30 вересня 
2009 року. Контент сховища доступний для 
співставлення всім антиплагіатним програ-
мам, затвердженими Міністерством освіти. 
Також у польському досвіді щодо боротьби 
з академічними порушеннями наявне обго-
ворення таких проблем як на студентських 
форумах, так і на обкладинках великих пері-
одичних видань, що дає можливість бороти-
ся із плагіатом серед здобувачів освіти. 
Аналізуючи вище написане, можна 

стверджувати, що Європейський Союз дій-
сно вкладає великі кошти у започаткування, 
впровадження та популяризацію вищеза-
значених процедур, a також у виявленні та 
можливості запобігти плагіату.

Висновок
Резюмуючи вищевикладене, ми вважає-

мо, що всі поставлені цілі дослідження були 
досягнені, адже було визначено сутність по-
няття академічна доброчесність, а саме: це 
«відданість академічній спільноті», додержу-
ючись шість ключових засад: чесність, по-
вага, мужність, довіра, відповідальність та 
справедливість. Було проаналізовано спо-
соби належного врядування академічної 
доброчесності за кордоном та визначили 
актуальні проблеми ЗВО і способи їх вирі-
шення. Ми порівняли зарубіжний досвід, та 
вважаємо, що закладам вищої освіти в Укра-
їні вдасться належним чином створити соці-
альне та виховане оточення, започатковане 
на засадах академічної доброчесності, тому 
будуть доцільними такі рекомендації: 1) до-
слідити внутрішні та зовнішні фактори, які 
сприяють академічній нечесності (плагіат, 
самосписування, фальсифікація, списуван-
ня, хабарництво тощо), насамперед етичні, 
культурні інституційні та освітні; 2) забез-
печити належне академічне виховання се-
ред здобувачів освіти, обов’язкове навчання 
академічному письму; 3) запровадити в чин-
ному українському законодавстві чіткі та су-
ворі норми відповідальності за порушення 
академічної доброчесності для науковців, 
студентів та викладачів; 4) започаткувати 
Міністерству науки і освіти України анти-
плагіатних онлайн-систем, також вдоско-
налення та поширення плагіат-чекерів; 5) 
формування груп та спілок з фахівців та сус-
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пільства у сфері професійної етики, які б не 
тільки контролювали додержання етичних 
принципів, а й допомагали та вирішували 
різноманітні суперечки; 6) створення на базі 
університетів Кодексу честі. Який з однієї 
сторони містив би закладені чіткі правила, 
а з іншої – конкретні інструменти щодо їх 
забезпечення. До створення таких норм і 
правил повинні бути залучені студенти. На-
лежної уваги потребують першокурсники, 
які ще не знайомі з Кодексами честі та мо-
жуть не розуміти основних засад академіч-
ної доброчесності; 7) необхідне проведення 
інформаційних кампаній щодо важливості 
написання оригінальних робіт і поваги до 
робіт інших людей та розробка судів честі, 
який би розглядав справи про порушення 
етичних норм студентами.
Використання цього та ряду інших ін-

струментів стимулювання підвищення ака-
демічної доброчесності допоможе збіль-
шити рівень довіри до академічної науки 
в Україні. Також не будемо виключати те, 
що українське суспільство має проявляти 
бажання до покращення рівня академічної 
чесності та належним чином ставитися до 
розвитку науки в країні.
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ACADEMIC HONOR IN UKRAINE 
AND COUNTRIES OF THE EUROPEAN 

UNION: COMPARATIVE LEGAL 
ANALYSIS

The article is devoted to defi ning the 
essence of the concept of «academic integrity» 
based on the analysis of foreign experience 
and current domestic legislation and clarifying 
the peculiarities of the regulatory regulation of 
academic integrity as one of the elements of the 
education quality assurance system.

The article highlights a considerable number 
of projects on the development of scientifi c 
ethics and academic integrity, through the 
prism of both domestic and foreign experience, 
determines the relevance and modernity of 
posing the problem of academic integrity, 
argues the essence of the term «academic 

integrity». Ukrainian and foreign approaches 
to the interpretation of academic honesty 
are characterized, key principles of academic 
integrity and types of academic dishonesty are 
highlighted. The experience of the countries 
of the European Union such as Great Britain, 
Germany, France, Poland, Romania, Austria, 
Sweden was studied. The main achievements 
of these countries regarding the development 
of academic integrity, observance and violation 
of the principles of academic integrity, 
implementation of the principles of academic 
integrity in leading institutions of higher 
education are characterized.  It is confi rmed 
by the facts that integrity is a process of 
personality formation, which depends on self-
restraint during scientifi c activity and which is 
indispensable for the establishment of a single 
academic environment that would adhere to 
the general principles of academic integrity 
and would be accessible to every person.

Separate emphasis is placed on the gaps 
in the legislation defi ning and using the 
institute «academic responsibility» as a factor 
of guaranteeing «academic integrity». The 
main ways to ensure academic freedom and 
academic integrity within the framework of 
improving the quality of education in higher 
education institutions in Ukraine are revealed.

Ways to eliminate problematic aspects of 
academic integrity in the fi eld of scientifi c and 
pedagogical research through the need to develop 
the ability to cite correctly are recommended. The 
prospect of further research is the coordination of 
various methods of detection and punishment of 
academic dishonesty in the domestic educational 
and scientifi c sphere.

Keywords: academic integrity, education, 
higher education, institutions higher education, 
principles of academic integrity, European 
standards.
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У статті аналізується досвід ЄС та 
США  щодо врегулювання прав на винахо-
ди та інші об’єкти прав ІВ, створені спіль-
но сторонами науково-дослідних проєктів, 
розглянуто підходи до договірно-правового 
відображення комплексу пов’язаних із спіль-
ними винаходами питань: набуття і пере-
дача таких прав, врегулювання питань по-
ширення інформації щодо таких винаходів 
сторонами, дотримання конфіденційності, 
передача прав на використання та впрова-
дження таких об’єктів третім сторонам, 
узгодження підходів щодо впровадження і ко-
мерціалізації таких ОПІВ тощо. Визначені 
спільні риси та відмінності у врегулюванні 
прав на спільні винаходи в Європі та США; 
також запропоновані рекомендації із врегу-
лювання спільних прав ІВ на результати 
науково-дослідних проєктів за участю на-
уковців України.  
Ключові слова: договори у сфері проведен-

ня наукових досліджень та розробок, права 
на спільні винаходи, угода консорціму, за-
хист прав інтелектуальної власності на ре-
зультати наукових проєктів. 
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ІВ на результати  проєкту (Нову ІВ) чітко 
визначені і закріплені за відповідним ви-
конавцем. У статті розглянуто на прикладі 
ЄС та США питання визначення і розподі-
лу прав і обов’язків щодо спільної ІВ, коли 
неможливо визначити внесок у  створення 
Нової ІВ кожної сторони окремо. Це є ак-
туальним для України, адже відсутність у 
чинному законодавстві чіткого і детально-
го регулювання відносин інтелектуальної 
власності кількох осіб на один об’єкт поро-
джує у практиці цілий комплекс проблем-
них питань: вони стосуються правомірнос-
ті виникнення спільних прав, визначення 
кола їх суб’єктів, змісту і сфери дії, порядку 
здійснення, умов розподілу винагороди.

Результати аналізу 
наукових публікацій

В  українській  науковій літературі 
юридичним аспектам спільної власності 
на ОПІВ присвячено не так багато праць, 
і лише деякі з них можливо віднести до 
науково-технічної діяльності:   так, роз-
глядають питання спільної ІВ у сімейно-
му праві [1] як об’єкту спільної сумісної 
власності подружжя, теоретичні аспекти -
(Н. Яркіна [2], Гаврилов Є.П. [3]). Крім 
цього, окремі аспекти цих відносин роз-
глядалися у працях С. Бутнік-Сіверського, 
В. Крижни, Ю. Мойсеєнко, М.Феллера [4] в 
контексті інших цивільноправових відно-
син і спеціальних категорій права інтелек-
туальної власності. В іноземній літературі 
більше уваги приділено договірно-право-

Постановка проблеми
У проєктах з наукових досліджень і 

розробок створюється нова інтелектуаль-
на власність кожним з виконавців про-
єкту – спільно чи окремо. У договорах з 
досліджень і розробок, які укладаються 
фінансуючою стороною з командою про-
єкту (грантова угода) або учасниками про-
єкту між собою (угода консорціуму), права 
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вому впровадженню  принципу спільної ІВ 
(статті, підготовлені юридичними фірма-
ми [5,6,7], приклади формулювань відпо-
відних статей угод [8,9], питання ліцензу-
вання  винаходів у спільній власності [10], 
статті щодо недоліків подібного режиму 
власності на об’єкти ІВ[11, 12]).

Метою статті є визначення наявних у 
Європі та США підходів щодо врегулюван-
ня прав на винаходи та інші об’єкти прав 
ІВ, створені спільно сторонами науково-до-
слідних проєктів; щодо договірно-право-
вого відображення комплексу пов’язаних 
із спільними винаходами питань: набуття 
і передача таких прав, врегулювання пи-
тань поширення інформації щодо таких 
винаходів сторонами, дотримання конфі-
денційності, передача прав на використан-
ня та впровадження таких об’єктів третім 
сторонам, узгодження підходів щодо впро-
вадження і комерціалізації таких ОПІВ 
тощо. Визначені спільні риси та відміннос-
ті у врегулюванні прав на спільні винаходи 
в Європі та США; також запропоновані ре-
комендації із врегулювання спільних прав 
ІВ на результати науково-дослідних проєк-
тів за участю науковців України.  

Виклад основного матеріалу
Розглянемо спочатку практику Євро-

пейського Союзу щодо врегулювання пи-
тань спільної власності на ІВ у договорах 
з досліджень і розробок (Договір ДР) на 
прикладі  Рамкових програм ЄС з наукових 
досліджень та інновацій «Горизонт20202» 
та «Горизонт Європа».
Загальне положення Модельної гран-

тової угоди Рамкової програми ЄС дослі-
джень та інновацій «Горизонт Європа» ви-
значає, що права на результати проєкту, у 
тому числі права на ОІВ, створені в резуль-
таті проєкту, належать сторонам проєкту 
(ст.17) [13]. 
Більш детально положення щодо ІВ ви-

кладені у Додатку 5 «Інтелектуальна влас-
ність» до грантової угоди, у якій зазнача-
ється: у разі, якщо результати були отри-
мані двома або більше партнерами спільно 
та відсутня можливість чітко розділити 
внесок кожної сторони або визначити кон-

кретні результати для подання заявки на 
охорону прав, Грантовою угодою встанов-
люється право спільної власності на такі 
результати.  
В Угоді також передбачено, що якщо 

інше не встановлено Угодою або іншим до-
говором, кожен співвласник може надати 
невиключні ліцензії третім особам для ви-
користання спільних результатів (однак, 
без права на субліцензування) за умови, 
що він попередив інших співвласників за 
45 днів до моменту укладання договору. 
При цьому інші співвласники мають право 
на справедливу та обґрунтовану компенса-
цію. (Додаток 5 «Умови щодо ІВ»).
Якщо передбачається створення спіль-

них результатів, обов’язковим є додавання 
до періодичних звітів за проєктом Перелі-
ку прав власності на них (results ownership 
list). У разі наявності спільної власності, усі 
співвласники повинні бути перераховані, 
навіть якщо деякі з них не є членами кон-
сорціуму. У Грантовій угоді також зазна-
чено, що для розподілу прав між собою, 
учасники проекту до підписання Грантової 
угоди з Єврокомісією  укладають договір кон-
сорціуму, де передбачено можливість врегу-
лювати режим спільної власності з більш 
детальними, аніж закріпленими в Угоді 
положеннями, зокрема, стосовно того, чи 
потрібен дозвіл від співвласника перед ви-
користанням спільних результатів; поря-
док розподілу доходів; різниці між комер-
ційним та некомерційним використанням 
результатів; спеціального режиму спільної 
власності на результати, розробка яких ще 
тільки передбачається.
Для результатів, які знаходитимуть-

ся у спільній власності кількох учасників 
консорціуму, рекомендовано закріпити в 
договорі консорціуму укладення окремого 
договору зі спільного володіння правами 
власності на результати (спільного вико-
ристання результатів проекту), які мають 
відповідати зобов’язанням за Грантовою 
угодою з Європейською комісією [14].  
Крім того, такий договір може передбачати 
передання права власності на результати 
одному із співвласників або навіть третій 
особі, якщо така передача відповідає за-
гальним умовам, викладеним у Грантовій 
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угоді та договорі консорціуму. Результати 
проєкту поширюються також згідно з ви-
могами Угоди консорціуму. [15]  
Отже, можна виділити наступні прин-

ципи режиму спільної власності на резуль-
тати проєктів Рамкових програм: 

1. Передача права ІВ 
Бенефіціари (учасники проєкту) мо-

жуть передавати право ІВ на свої результа-
ти за умови, що це не впливає на виконан-
ня їхніх зобов’язань за Грантовою угодою. 
Проте бенефіціари повинні переконатися, 
що їхні зобов’язання стосовно результатів 
будуть застосовуватись до нового власника 
і що цей новий власник передасть їх при 
наступному трансфері (включивши їх до 
своїх домовленостей з новим власником). 
Зобов’язання, які повинні бути поширені 
на нових власників, стосуються, у тому чис-
лі, і зобов’язань щодо дотримання режиму 
спільної власності.

2. Умови користування об’єктами спільної 
ІВ 

2.1. Права користування. Договори про 
спільне володіння зазвичай надають кож-
ній стороні необмежене право на корис-
тування спільною ІВ. Якщо, однак, обме-
ження на використання однією стороною 
будуть необхідні, виходячи з інтересів ін-
ших партнерів, або використання ІВ у по-
дальшій дослідницькій діяльності, можна 
передбачити варіант з наданням взаємних 
обмежувальних умов щодо використання 
результатів.

2.2. Права використання. Договір про 
спільне володіння має також визначати 
умови, за яких кожен співвласник може пе-
редавати, ліцензувати та використовувати 
спільну ІВ. Така діяльність може здійсню-
ватися як за згодою інших сторін, так і без 
неї, залежно від інтересів партнерів. Ще 
одне важливе питання, про яке партнери 
повинні домовитися з самого початку,– це 
компенсація, яку отримають інші партне-
ри за використання спільної ІВ. 

3. Управління спільною ІВ. Управління 
спільною ІВ стосується підтримки та за-
хисту результатів, створених у спільному 
проекті. Отже, у договорі між Сторонами 
має бути роз’яснено, як співвласники по-
винні врегулювати режим конфіденційної 

інформації, а також питання охорони прав 
ІВ та захисту від порушень. 

3.1. Захист прав інтелектуальної власнос-
ті. Якщо витрати на захист та підтримку 
прав інтелектуальної власності можуть по-
рівну розподілятися між спільними влас-
никами, сторони все ще повинні домови-
тися: як створена інтелектуальна власність 
буде захищена; коли захист буде отримано 
через подання заявок та реєстрацію; яка 
сторона подаватиме заявку, яка схема до-
тримання процедури (наприклад, як при-
значити іншого учасника проєкту для по-
дання заявки замість сторони, яка не ви-
конує такі вимоги; яка сторона нестиме 
витрати на захист ІВ та технічне обслуго-
вування. 

3.2. Порушення прав інтелектуальної 
власності та правозастосування. Співвлас-
ники мають вирішити, яка сторона від-
повідатиме за моніторинг та контроль за 
дотриманням прав на спільну ІВ, а також 
бере на себе витрати за врегулювання по-
рушень, пов’язаних з цим. Останнє може 
виникнути або через те, що спільна ІВ по-
рушує права ІВ третіх сторін, або через те, 
що третя сторона порушує права ІВ, що є 
спільною власністю. 
Сторони порівну несуть будь-які витра-

ти, пов’язані з судовим переслідуванням 
третіми особами, які порушують права на 
спільну ІВ. Будь-які отримані надходжен-
ня будуть розподілені рівними частинами. 
Сторони спільно несуть будь-які витрати у 
зв’язку з претензіями про те, що спільна ІВ 
порушує права третіх сторін 

4. Вибір сторонами законодавства та 
юрисдикції. Причина вибору права, що 
застосовуватиметься, та юрисдикції по-
лягає в тому, щоб дозволити партнерам 
однаково тлумачити свій договір про 
спільне володіння та встановити спіль-
ні правила у разі виникнення суперечок 
між ними. Рекомендується вибрати юрис-
дикцію, яка пропонує найвищий ступінь 
неупередженості, а також високий рівень 
захисту та ефективності, можна вибрати 
будь-яке національне законодавство. На-
решті, можливо застосовувати механіз-
ми альтернативного вирішення спорів 
(ADR). 
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Загалом, досліджуючи Керівництво із 
складання угоди консорціуму, статті 25-31 
Грантової угоди та визнані Єврокомісією 
модельні договори консорціуму [16], мож-
на дійти висновку, що одними з ключових 
положень такої угоди  є саме ті положен-
ня, що стосуються визначення механізму 
ефективного управління створення та ви-
користання спільних результатів дослі-
джень та ОІВ. 
Отже, наводимо, яким чином положен-

ня Грантової угоди РП ЄС відображені та 
втілені в положеннях договору консорці-
уму: 

5. Охорона прав ІВ на Результати про-
екту. 
Результати проєкту поширюються 

згідно вимог угоди СА, у тому числі поло-
жень щодо збереження конфіденційності 
і дотримання спільних прав ІВ. Рекомен-
дується передбачити у СА обов’язковість 
поінформування партнерів перед будь-
яким поширенням чи розкриттям інфор-
мації – особливо у випадку спільних прав 
ІВ. 
Враховуючи важливість цього питання, 

доцільно закріпити положення щодо умов 
поширення чутливої інформації в СА: на-
приклад, визначити процедури щодо про-
цесу повідомлення партнерів перед будь-
якою запланованою публікацією, або на-
данням відкритого доступу. 

На відміну від ЄС, законодавством 
США закріплено принцип1, що при спіль-
ному володінні патентом, у разі відсутності 
угоди про інше, кожен з патентовласників 
може використовувати винахід самостійно 
без повідомлення або дозволу іншого па-
тентовласника і без виплати останньому 
будь-якої винагороди, якщо інше не пе-
редбачено угодою сторін. Проте, будь-яке 
надання прав третім особам має здійснюва-
тися патентовласниками спільно. Стосовно 
творів, Закон США «Про авторське право»2 
також визначає можливість набуття спіль-
них авторських прав.
Наведемо приклад врегулювання 

спільних прав ІВ при проведенні ДР, що 
фінансуються державою, у договорах На-
ціонального інституту охорони здоров’я 
(NIH), який надає гранти федеральним 
установам, медичним закладам, універси-
тетам [17] через укладання грантових угод 
та угод про співробітництво (grant and 
cooperative agreements). NIH застосовує 
декілька варіантів модельних договорів у 
залежності від розподілу витрат. У модель-
ному Договорі між Установою системи NIH 
та компанією [18] передбачена можливість 
створення під час фундаментальних дослі-
джень спільного винаходу. У договорі за-

1 Зведення законів США (§ 262 розілу 35)
2 Зведення  законів США (§ 201 разділ17 «Авторське 
право»).

Запровадження 
принципів спільного 
права власності на 
Результати 

Грантова угода: «якщо інше не зазначене в угоді про спільні права влас-
ності, кожен співвласник має право надавати невиключну ліцензію тре-
тім особам для користування результатами, які знаходяться у спільній 
власності».
Договір консорціуму: 
- закріплено можливість створити режим співвласності, який відрізня-
ється від того, який закріплений у Грантовій угоді за замовчуванням; 
- визначити чи потрібен дозвіл від співвласника  перед експлуатацією 
спільних Результатів;
- режим розподілу доходів;
 - визначати різницю між режимами комерційної і некомерційної екс-
плуатації Результатів;
- можливість створити спеціальний режим спільної власності на резуль-
тати, розробка яких ще тільки передбачається;
- режим, який буде корисним для користування Результатами, які зна-
ходяться у спільній власності всіх учасників консорціуму;
- для Результатів, які знаходитимуться у спільній власності лише кіль-
кох учасників консорціуму рекомендовано закріпити в СА укладення 
спеціальної Угоди зі спільного володіння правами власності на Резуль-
тати.
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значається, що взаємні інтереси Установи 
та компанії щодо патентних прав поляга-
ють у тому, щоб забезпечити швидку ко-
мерціалізацію винаходу.3 Права на винахо-
ди, створені працівниками однієї із сторін, 
належать цієї Стороні. При створенні в 
результаті спільної праці працівників сто-
рін винаходів, даних та матеріалів – права 
ІВ на такі результати належать сторонам 
спільно. Сторона, працівниками якої ство-
рено ОІВ, повідомляє іншій інформацію 
щодо створення та планів подання патент-
них заявок.  
Згідно з модельним договором стосов-

но спільних винаходів – промисловий (ін-
ший) партнер Установи матиме право по-
дання заявку на спільний винахід та має 
повідомити про це Установу заздалегідь. 
Якщо партнер цього не зробить, або пові-
домить, що не передбачає подання заявки,  
право подання заявки отримує Установа.
В  у ніверситетах США, зазвичай, діє 

загальний принцип: можливість спільних 
прав на ІВ, якщо інше не зазначено в угоді 
між сторонами договору.
Так, у Політиці ІВ Університету Клім-

сон (Індіана) визначається, що спільне 
право власності буде існувати у  співроз-
робників, якщо між ними не було укла-
дено попередньо письмову угоду (ст.5 (b) 
Політики). Якщо співробітник універси-
тету (будь-яка особа, на яку поширюється 
дія Політики ІВ) бере участь у  розробці 
спільного винаходу разом з представни-
ками іншої установи (кампанії), то універ-
ситет буде співвласником прав ІВ на цей 
винахід разом з іншою установою (ст.1 (d) 
Додатка 4)  [19].

3 Таким чином, Кампанія надає Установі NIH ви-
ключну ліцензію, що включає право субліцензу-
вання відповідно до Патентних прав - на виготов-
лення, використання, продаж та пропозицію про-
давати та імпортувати будь-яке істотне втілення 
Патентних прав, а також практикувати та застосо-
вувати будь-які процеси, включені до Патентних 
прав. Уряд має безповоротне, безоплатне, опла-
чене право здійснювати та реалізовувати патентні 
права у всьому світі самостійно або від свого імені та 
від імені будь-якого іноземного уряду чи міжнарод-
ної організації відповідно до будь-якого існуючого 
чи майбутнього договору чи угоди, стороною якої 
є Уряд США.

У Вашингтонському університеті в По-
літиці ІВ наведені випадки, коли універси-
тет набуває спільних прав з партнерськи-
ми установами [20]. При цьому укладають-
ся міжінституційні угоди, якщо:

- дослідниками університету у спів-
праці з дослідниками іншої установи спіль-
но створено винахід; 

- дослідники працюють за сумісни-
цтвом у Вашингтонському університеті та 
іншій установі; 

- дослідники розпочали роботу, що 
призвела до створення винаходу в одній 
установі, а потім перейшли на роботу до 
університету та продовжили роботу над 
винаходом.
У кожному з випадків – права на вина-

хід належать спільно університету та іншій 
Установи. У договорі Сторони погоджують, 
яка Сторона буде здійснювати патентуван-
ня та управління ліцензуванням та як роз-
поділятимуться доходи від ліцензування.

 Висновки
Як бачимо, спільне право ІВ виникає 

за договором або законом. Стосовно до-
говорів - у будь-якій угоді про проведення 
спільних досліджень (Sponsored research, 
Collaborative research) кожна сторона здій-
снює свій внесок у створення результатів, 
що обумовлює підстави для набуття спіль-
них прав. Навіть у договорах ДР, якщо 
одна сторона лише фінансує дослідження, 
умови договору можуть включати набуття 
спільних прав ІВ. 
У разі відсутності договору - спільна ІВ 

виникає за законом, якщо дві або більше 
сторін роблять творчий внесок у винахід 
або твір. Згідно з патентним законодав-
ством, наприклад, спільні винахідники, за 
відсутності передачі прав, будуть співвлас-
никами патенту. Якщо такі винахідники 
працюють у одного роботодавця, робото-
давець може бути єдиним патентовласни-
ком; якщо винахідники працюють у різних 
роботодавців, останні будуть співвласника-
ми патенту.
Наслідки спільного права ІВ. Незалежно 

від того, як утворюються спільні права ІВ, 
співвласники можуть укласти угоду, яка 
визначає порядок управління спільною ІВ, 
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розподіл доходів від її використання, по-
рядок захисту прав.
З аконодавство щодо спільних прав ІВ у 

США та Європі може відрізнятись щодо  
наступних питань: чи може співвласник 
патенту використовувати патент без зго-
ди іншого співвласника та без звітності ін-
шому співвласнику за будь-які доходи від 
цього; чи може співвласник патенту пере-
уступити свою частку в патенті без згоди 
іншого співвласника; чи може співвласник 
патенту надати ліцензію на патент без зго-
ди іншого співвласника.
Рекомендуємо взяти до уваги наступні 

питання щодо спільних прав ІВ при укла-
данні договорів ДР: чітке визначення по-
рядку подання заявки на патенти на спіль-
ні винаходи та процесу отримання спіль-
ного патенту; визначення сторони, яка 
сплачує витрати на отримання та підтрим-
ку спільного патенту; визначення переліку 
прав кожної із Сторін щодо спільного па-
тенту; складання плану здійснення комер-
ціалізації винаходу.  
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PRACTICE OF THE EU& USA 

ON REGULATION OF RIGHTS ON 
INVENTIONS AND OTHER IPR 

OBJECTS, СREATED JOINTLY BY 
PARTIES TO THE RESEARCH AND 

DEVELOPMENT CONTRACTS
Aim of the article - to analyze practice of 

the EU, European countries and the USA - 
regarding the  regulation of rights to inven-
tions and other IP objects, created jointly by 
the parties of the research projects, approach-
es to the contractual and legal refl ection of a 
complex of issues related to joint inventions. 
There are considered the following issues: 
acquisition and transfer of such rights, settle-
ment of information dissemination by parties 
regarding such inventions, compliance with 
confi dentiality, transfer of rights to use and 
to implement such jointly owned IP objects 
to third parties, coordination of approaches 
to implementation and commercialization of 
such IPRs, etc. Common features and differ-
ences in the settlement of rights to joint in-
ventions in Europe and the USA are being 
identifi ed; also proposed recommendations 
for the settlement of joint IP rights on the re-
sults of research projects with the participa-
tion of Ukrainian scientists. 

Formulation of the problem. In scientifi c 
research and development projects, new in-
tellectual property is created by each of the 
project performers - jointly or individually. In 
the research and development contracts con-
cluded by the funding party with the project 
team (grant agreement) or the project partici-
pants among themselves (consortium agree-
ment), the IP rights to the project results 
(New IP) are clearly defi ned and assigned to 
the respective executor of the project. The 
article deals with the issue of defi nition and 
distribution of rights and obligations regard-
ing joint IP, when it is impossible to determine 
the contribution to the creation of New IP of 
each party separately.

In the recommendations and reports on 
the settlement of joint IP rights, prepared 
by the European Commission, it is recom-
mended that, under the condition of the exis-
tence of joint IP, to conclude an agreement on 

joint property rights, agreeing on the cases of 
possible use in the same way as in the Grant 
Agreement of the EU RP “Horizon 2020” and 
“Horizon Europe” . In different EU countries, 
these issues are resolved in different ways as a 
result of negotiations: either an agreement is 
concluded according to the “American mod-
el”, where it is established that each co-owner 
has the right to use IP for commercial pur-
poses and grant licenses without reporting 
to other co-owners, or it is stated that each 
patent owner has the right to independently 
enter into agreements with third parties re-
garding the granting of non-exclusive licenses 
on the condition that the other patent owner 
is paid a fee. Patent owners can grant exclu-
sive licenses only jointly. US law enshrines the 
principle that in the case of joint ownership 
of the rights to an invention, in the absence 
of an agreement to the contrary, each of the 
patent owners can use the invention indepen-
dently without notifi cation or permission of 
the other patent owner and without paying 
the latter any remuneration, unless otherwise 
stipulated by the agreement of the parties. 
However, any granting of rights to third par-
ties must be done jointly by the patent own-
ers. So, for example, NIH applies several 
variants of model contracts depending on the 
distribution of costs. The NIH Model Agree-
ment provides for the possibility of creating a 
joint invention during fundamental research 
– the IP rights for such results belong jointly 
to the parties, it is noted that the mutual in-
terests of the participants regarding patent 
rights are to ensure the rapid commercial-
ization of the invention. In US universities, a 
general principle also applies: the possibility 
of joint IP rights, unless otherwise specifi ed 
in the agreement between the parties to the 
contract. WIPO’s document on model agree-
ments in the fi eld of IP also addresses the is-
sue of collective IP rights management; ex-
amples of the regulation of joint IP rights in 
some EU member states, the USA, and Asia 
are provided. The reasons for the emergence 
of joint right, its consequences, the peculiari-
ties of contracts regarding the defi nition and 
distribution of common rights are considered. 
It is noted that the legislation of the EU and 
US countries (often in line with the UK po-
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sition) responds differently to a number of 
key questions: can a co-owner of a patent use 
the patent without the consent of the other 
co-owner and without reporting to the other 
co-owner for any income from it; whether a 
co-owner of a patent can assign his share in 
the patent without the consent of another co-
owner; whether a co-owner of a patent can 
license the patent without the consent of the 
other co-owner. WIPO recommends taking 
into account the following issues regarding 
joint IP rights when concluding research and 
development agreements: the procedure for 
submitting an application for patents for joint 
inventions, the process of obtaining a joint 
patent, determining the party that pays the 
costs of obtaining and maintaining a joint pat-
ent, the rights of each of the Parties regarding 
the joint patent, as far as they intend to com-
mercialize the invention.

Key words: contracts in the fi eld of scien-
tifi c research and development, rights to joint 
inventions, consortium agreement, protection 
of intellectual property rights to the results of 
scientifi c projects.

SUMMARY 
The article analyzes practice of the EU, Euro-

pean countries and the USA - regarding the  regu-
lation of rights to inventions and other IP objects, 
created jointly by the parties of the research projects, 
approaches to the contractual and legal refl ection 
of a complex of issues related to joint inventions. 
There are considered the following issues: acquisi-
tion and transfer of such rights, settlement of in-
formation dissemination by parties regarding such 
inventions, compliance with confi dentiality, trans-
fer of rights to use and to implement such jointly 
owned IP objects to third parties, coordination of 
approaches to implementation and commercializa-
tion of such IPRs, etc. Common features and dif-
ferences in the settlement of rights to joint inven-
tions in Europe and the USA are being identifi ed; 
also proposed recommendations for the settlement 
of joint IP rights on the results of research projects 
with the participation of Ukrainian scientists.

 Key words: contracts in the fi eld of scientifi c re-
search and development, rights to joint inventions, 
consortium agreement, protection of intellectual 
property rights to the results of scientifi c projects.
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ÏÐÀÂÎÂ² ÇÀÑÀÄÈ ÎÏÎÄÀÒÊÓÂÀÍÍß ÏÐÈÁÓÒÊÓ 
Ï²ÄÏÐÈªÌÑÒÂ Â²Ä ÎÏÅÐÀÖ²É ²Ç ÒÎÐÃ²ÂË² 

ÂÀËÞÒÍÈÌÈ Ö²ÍÍÎÑÒßÌÈ Â ÃÎÒ²ÂÊÎÂ²É ÔÎÐÌ²

У науковій статті авторами проана-
лізовано сучасний стан та обіг іноземної 
валюти в Україні, умови здійснення опера-
цій купівлі-продажу валютних цінностей у 
грошовій формі та інновації щодо оподат-
кування прибутку підприємств від торгівлі 
валютними цінностями на ринку. Дослі-
джено правові засади здійснення підпри-
ємствами різних видів валютних операцій, 
а саме конверсійних (обмінних) валютних 
операцій та купівлі-продажу валютних цін-
ностей, розкрито теоретичні та законодав-
чі положення оподаткування таких опера-
цій. Авторами проведено аналіз основних 
елементів податку на прибуток підпри-
ємств та механізму справляння податку на 
прибуток підприємств від операцій купівлі-
продажу валюти у грошовій формі. 
У статті розкриваються такі правові 

категорії? як: сутність валютних опера-
цій, види валютних операцій, особливості 
здійснення окремих видів валютних опера-
цій, конверсійні (обмінні) валютні операції, 
оформлення окремих видів валютних опера-
цій, оподаткування конверсійних валютних 
операцій, оподаткування прибутку підпри-
ємств від операцій із торгівлі валютними 
цінностями та від різниці курсу валюти. 
Ключові слова: іноземна валюта, наці-

ональна валюта, податок на прибуток під-
приємств, валютні операції, види валютних 
операцій, валютні цінності, торгівля ва-
лютними цінностями, конверсійні валют-
ні операції, торгівля валютою в готівковій 
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формі, оподаткування прибутку підпри-
ємств від торгівлі валютними цінностями.

Постановка проблеми
У зв’язку з повномасштабним вторгнен-

ня РФ на територію України питання обігу 
валютних цінностей стало актуальним, адже 
багато громадян України виїхало за кордон, 
щоб убезпечити себе та свою сім’ю від ві-
йни, однак, їх майнові активи залишились 
на території України. Через нестабільну 
економічну ситуацію діяльність банківських 
установ знаходиться під загрозою, адже кра-
їна агресор щодня здійснює хакерські атаки 
на цифрові сервіси нашої держави, і тому в 
перші дні війни громадяни масово намага-
лись скуповувати іноземну валюту в банків-
ських установах та інших кредитно-фінансо-
вих установах. Окрім того, на початку війни 
курс валют був дуже нестабільним та дина-
мічним, здійснювалось багато спекуляцій 
саме на колективній паніці громадян, а бан-
ківські й інші фінансові установи зловжива-
ли своїм становищем та з метою отримання 
прибутку використовували суттєву різницю 
курсів валют на національному та міжбан-
ківському ринку валют.
Іноземна валюта є суттєвим важелем 

впливу на розвиток та ефективне функ-
ціонування нашої економіки, яка безпо-
середньо залежить від експорту та імпор-
ту товарів, робіт і послуг, тому державне 
регулювання операцій із обігу валюти є 
необхідним. 
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Аналiз oстаннiх дoслiджень i 
публiкацiй

Дослідженням питань оподаткування 
прибутку підприємств від різних видів ді-
яльності займались такі науковці правники 
та економісти, як К. Безверхий, С. Ковач, 
В. Пархоменко, М. Проданчук, Д. Свідер-
ський, І. Чалий, Т. Шустваль та інші.
Аналіз окремих питань здійснення 

валютних операцій та підприємницької 
діяльності щодо операцій із торгівлі ва-
лютними цінностями у грошовій формі 
за попереднім законодавством (до 2011 
р.) можна зустріти у наукових працях та-
ких вчених як О. Бородкіна, Б. Валуєва, 
М. Карпушенко, Л. Ловінської, В. Орло-
вої, Г. Ямборко та ін. Зазначені питання 
за нормами ПК України (з 2011 року) до-
сліджували В. Бабіч та І. Герасимович,-
О. Ганяйло, І. Жураковська, Л. Ловінська, 
С. Кучер та інші вітчизняні вчені-еконо-
місти. Однак, малодослідженими залиша-
ються питання вивчення правових засад 
та механізму оподаткування прибутку під-
приємств від операцій із торгівлі валютни-
ми цінностями у грошовій формі. Відсутні 
наукові дослідження особливостей і пра-
вил справляння та визначення податку на 
прибуток від купівлі-продажу валюти на 
ринку та здійснення конверсійних (обмін-
них) валютних операцій підприємствами, 
оскільки ці питання набули актуальності 
за теперішніх обставин та передбачені за-
конодавцем. 

Мета та завдання дослідження
Мета наукової публікації полягає в роз-

критті законодавчих положень врегулю-
вання питання оподаткування прибутку 
підприємств від операцій із торгівлі ва-
лютними цінностями в готівковій формі, а 
також аналізі особливостей і правил справ-
ляння та визначення податку на прибу-
ток з купівлі-продажу валюти на ринку та 
здійснення конверсійних (обмінних) ва-
лютних операцій підприємствами. 
Завданнями наукового дослідження 

є вивчення ситуації на валютному ринку, 
яка склалась після 24 лютого 2022 року, 
розкриття правових засад податку на при-
буток підприємств з купівлі-продажу ва-

люти на ринку та здійснення конверсій-
них (обмінних) валютних операцій. 
Об’єктом наукового дослідження є 

правовідносини, які виникають у сфе-
рі здійснення підприємствами валютних 
операцій, а саме: з оподаткування діяль-
ності підприємств від торгівлі валютними 
цінностями в грошовій формі. 

Результати дослідження 
та їх обговорення

Ситуація, яка спричинила зростання 
пріоритетності валютних операцій, перед-
бачає необхідність правового регулюван-
ня, державного управління та контролю 
ринку валютних операцій у нашій держа-
ві. Одним із таких інструментів держав-
ного управління та контролю може бути 
бухгалтерський (податковий) облік та опо-
даткування операцій з валютними ціннос-
тями. 
Для розуміння природи, сутності та 

змісту валютних операцій, у першу чергу, 
варто окреслити основні та додаткові ха-
рактеристики валютної операції, а саме: 
а) операція, пов’язана з переходом права 
власності на валютні цінності та (або) пра-
ва вимоги і пов’язаних із цим зобов’язань, 
предметом яких є валютні цінності, між 
резидентами, нерезидентами, а також ре-
зидентами і нерезидентами, крім опера-
цій, що здійснюються між резидентами, 
якщо такими валютними цінностями є на-
ціональна валюта; б) торгівля валютними 
цінностями; в) транскордонний переказ 
валютних цінностей та транскордонне пе-
реміщення валютних цінностей [1].
Як відомо, торгівля валютними ціннос-

тями здійснюється на валютному ринку 
України та на міжнародних валютних рин-
ках. Усі операції в Україні проводяться 
тільки національною валютою - гривнею, 
проте стаття 5 Закону України «Про валю-
ту і валютні операції» встановлює перелік 
ситуацій, у яких оплата приймається в іно-
земній валюті. До таких ситуацій належать 
операції зі здійснення іноземних інвести-
цій та повернення іноземному інвестору 
прибутків, доходів (у тому числі дивіден-
дів) та інших коштів, одержаних на за-
конних підставах у результаті здійснення 
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іноземних інвестицій; 2) операції банків 
з надання банківських та інших фінансо-
вих послуг на підставі банківської ліцензії; 
3) операції з надання фінансових послуг, 
що надаються небанківськими фінансови-
ми установами та операторами поштового 
зв’язку, які мають ліцензію Національно-
го банку України на здійснення валютних 
операцій; 4) операції з розміщення, випла-
ти грошового доходу та погашення облі-
гацій, казначейських зобов’язань України, 
номінованих в іноземній валюті, якщо це 
передбачено проспектом цінних паперів 
(умовами їх розміщення); 5) операції з ку-
півлі-продажу державних цінних паперів, 
номінованих в іноземній валюті, якщо іні-
ціатором або отримувачем за такою валют-
ною операцією є банк; 6) інші операції, 
визначені Митним кодексом України та 
(або) нормативно-правовими актами На-
ціонального банку України [1].
Однак, варто також згадати про опо-

даткування обігу іноземних валют на те-
риторії України. Податок на прибуток 
необхідно обчислювати, виходячи з бух-
галтерського фінансового результату, від-
коригованого на різниці, передбачені По-
датковим кодексом України (далі – ПК 
України) [2]. Згідно зі статтею 134.1.1 ПК 
України, різниці, які коригують фінансо-
вий результат, - це, зокрема, амортизацій-
ні різниці, різниці, що виникають під час 
формування резервів (забезпечень), різни-
ці, які виникають під час здійснення фі-
нансових операцій, саме вони коригують 
бухгалтерський фінансовий результат як у 
бік зменшення, так і в бік збільшення бази 
оподаткування. Різниць, пов’язаних із ві-
дображенням операцій в іноземній валю-
ті, у ПК України не передбачено, тож усе 
як відображено в бухгалтерському обліку 
за цією операцією, так і лишиться з метою 
оподаткування [2].

 Однак, законодавець визначив меха-
нізм оподаткування діяльності з торгівлі 
валютними цінностями в готівковій формі 
шляхом внесення змін до податкового за-
конодавства. Так, 20 листопада 2022 року 
набув чинності Закон України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу Укра-
їни та інших законів України щодо осо-

бливостей оподаткування діяльності з тор-
гівлі валютними цінностями у готівковій 
формі», положення якого нововведення-
ми, зокрема, визначено, що платники по-
датку, які здійснюють діяльність з торгівлі 
валютними цінностями у готівковій формі, 
зобов’язані сплачувати авансові внески з 
податку на прибуток підприємств за кож-
ний пункт обміну іноземної валюти, вне-
сений до Реєстру пунктів обміну іноземної 
валюти станом на перше число поточного 
місяця. Авансовий внесок із податку на 
прибуток підприємств сплачується щомі-
сяця, не пізніше останнього операційного 
(банківського) дня поточного місяця, у ви-
значеному розмірі.
Авансовий внесок з податку на прибу-

ток підприємств сплачується у розмірі: а) 
трьох мінімальних заробітних плат, вста-
новлених законом станом на 1 січня звіт-
ного (податкового) року, за кожний пункт 
обміну іноземної валюти, розташований у 
населеному пункті, чисельність населення 
якого перевищує 50 тисяч, за статистич-
ними даними чисельності наявного насе-
лення України, розміщеними на веб-сайті 
спеціально уповноваженого центрального 
органу виконавчої влади в галузі статисти-
ки станом на 1 січня року, що передує по-
точному року; б) однієї мінімальної заро-
бітної плати, встановленої законом станом 
на 1 січня звітного (податкового) року, за 
кожний пункт обміну іноземної валюти, 
розташований в інших, крім зазначених 
вище, населених пунктах або за межами 
населених пунктів.
Водночас передбачено, що протя-

гом 2023 року платники податку, які 
зобов’язані сплачувати авансові внески з 
податку на прибуток підприємств, сплачу-
ють такі авансові внески: 1) з 1 січня 2023 
року по 30 червня 2023 року - із застосу-
ванням коефіцієнта 0,33; 2) з 1 липня 2023 
року по 31 грудня 2023 року - із застосу-
ванням коефіцієнта 0,66 [3].
Щодо застосування єдиного податку 

для оподаткування операцій торгівлі ва-
лютними цінностями, то ситуація не є од-
нозначною, оскільки, відповідно до пункту 
2 статті 292.1 ПК України, доходом плат-
ника єдиного податку є будь-який дохід, 
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включаючи дохід представництв, філій, 
відділень, відокремлених підрозділів юри-
дичної особи, отриманий протягом подат-
кового (звітного) періоду в грошовій фор-
мі (готівковій та/або безготівковій); матері-
альній або нематеріальній формі, визначе-
ній статтею 292.3 ПК України [2].
У разі якщо дохід у грошовій формі 

отримано в іноземній валюті, то діятимуть 
положення статті 292.5 ПК України. Якщо 
з платником єдиного податку розрахува-
лися в іноземній валюті, тоді суму отри-
маної валюти необхідно перерахувати в 
гривні згідно з офіційним курсом НБУ на 
дату здійснення операції. Така перерахо-
вана сума і є оподатко вуваним доходом 
для платника єдиного податку [2]. При 
цьому позитивне значення курсових різ-
ниць від перерахунку іноземної валюти 
включається до складу доходів платника 
податку єдиного податку. Від’ємне зна-
чення курсових різниць від перерахунку 
іноземної валюти не зменшує базу оподат-
кування єдиним податком.
З першого дня повномасштабного 

вторгнення РФ Національний банк Укра-
їни прийняв постанову №18 «Про роботу 
банківської системи в період запроваджен-
ня воєнного стану». Ця постанова необхід-
на для забезпечення надійного та стабіль-
ного функціонування фінансової системи 
України та максимального забезпечення 
діяльності Збройних сил України, а також 
безпере бійної роботи об’єктів критичної 
інфраструктури. Постановою пере дбаче-
но, зокрема, зобов’язання банків забезпе-
чити роботу відділень у безперебійному 
режимі в умовах відсутності загрози жит-
тю та здоров’ю населення та доступ до 
сейфових скриньок, а банкомати повинні 
необмежено поповнюватися готівкою. У 
свою чергу, НБУ здійснює підкріплення 
готівкою без обмежень, а всі платежі уря-
ду України здійснюються без лімітів згідно 
із законодавством про особливий період. 
Також варто зазначити, що жодних додат-
кових обмежень для безготівкових розра-
хунків не передбачено [4].
Разом із тим, з 24 лютого 2022 р. були 

введені певні обмеження, які стосуються 
валютного ринку та готівкових розрахун-

ків, а саме: 1) призупинення роботи ва-
лютного ринку України, крім операцій з 
продажу іноземної валюти клієнтами; 2) 
офіційний курс зафіксований на 24 люто-
го 2022 р.; 3) обмеження зняття готівки з 
рахунку клієнта в обсязі 100 тис. гривень 
на день; 4) заборонено видачу готівкових 
коштів з рахунків клієнтів в іноземній ва-
люті; 5) уведення мораторію на здійснен-
ня транскордонних валютних платежів; 6) 
призупинено здійснення обслуговуючими 
банками видаткових операцій за рахун-
ками резидентів держави, що здійснила 
збройну агресію проти України; 7) при-
зупинення банкам-емітентам електронних 
грошей здійснення випуску електронних 
грошей, поповнення електронних гаман-
ців електронними грошима, розповсю-
дже ння електронних грошей [4].
Поступово НБУ доповнював чи змі-

нював ці обмеження та на кінець квітня, 
з урахуванням останніх змін від 22 квітня 
2022 р., ситуація з валютними операціями 
та готівковими ро зрахунками суттєво змі-
нилась.
Окрім того, було встановлено ліміти на 

зняття готівки в іноземній валюті: в Украї-
ні можна знімати з рахунку в іноземній або 
національній валюті до 100 тисяч гривень 
на день. Ліміт на зняття готівки за кордо-
ном із банківського рахунку в іноземній 
валюті також 100 тис. гривень на день, а з 
рахунку в національній валюті — 100 тис. 
гривень на місяць.
Було припинено продаж та  купівлю 

російських та білоруських рублів зі зро-
зумілих на те причин. З 14 квітня НБУ 
послабив обмеження і дозволив купівлю 
готівкової іноземної валюти. Безготівкова 
купівля іноземної валюти досі забороне-
на. Разом із тим, для запобігання тиску на 
валютний ринок уповноважена установа 
може продавати готівкову валюту в межах 
різниці між загальними обсягами купівлі 
та продажу нею готівкової валюти.
Офіційний курс  гривні до долара США 

зафіксований на рівні, на якому він був 24 
лютого 2022 р. Інші курси НБУ визначає 
щоденно або щомісяця залежно від валю-
ти. Порядок визначення курсу купівлі/
продажу готівкової валюти закріплений у 
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постанові та залежить від офіційного кур-
су, визначеного НБУ. Курс купівлі інозем-
ної ва люти має бути не нижчий за офіцій-
ний курс НБУ на день здійснення опера-
ції, а курс продажу може відхилятися не 
більш ніж на 10% від офіційного курсу 
НБУ, який діє у день здійснення валютної 
операції [4].
Також відбулися зміни для волонтер-

ської діяльності, яка під час війни відіграє 
величезну роль на нашому шляху до пере-
моги. Для сприяння діяльності волонтерів 
фізичним особам дозволено переказувати 
іноземну валюту для купівлі низки першої 
необхідності товарів за кордоном у межах 
щомісячного ліміту в еквіваленті 400 ти-
сяч гривень. Зокрема, до таких товарів 
належать бронежилети, каски, шоломи, 
військова та тактична форма, військове та 
тактичне взуття, захисний одяг, оптичні 
прилади для слідкування, безпілотні лі-
тальні апарати, спальні мішки, каремати 
та засоби для надання до медичної допо-
моги [4].
Продовжує діяти обов’язок деклару-

вання валютних цінностей, які ввозяться 
або вивозиться за кордон, якщо сума пере-
вищує 10 тисяч євро.

Висновки
Таким чином, державі потрібно конт-

ролювати обіг валют та діяльність обмін-
ників валютних цінностей, адже зараз є 
дуже багато неофіційних та незареєстро-
ванних обмінних пунктів, які спекулюють 
на різниці курсу валют та не сплачують по-
датки за свою діяльність. У разі виявлення 
спекуляцій із валютним курсом на ринку 
торгівлі валютними цінностями у грошо-
вій формі та виявлення такого характеру 
податкових правопорушень, законодавець 
повинен врахувати та забезпечити відпо-
відними інструментами органи державно-
го управління та контролю.
На жаль, допомога від зовнішніх парт-

нерів наразі нижча, ніж озвучена урядом 
потреба у 5 млрд. дол. на місяць. Отже, 
як уряду, так і Нацбанку необхідно буде 
ухвалювати непопулярні, але необхідні 
рішення. Одне з них – підвищення облі-
кової ставки до 25% – НБУ вже ухвалив, 

а також поступово почав переходити до 
плаваючого курсу, а девальвація гривні 
дещо пом’якшить наслідки макроеконо-
мічної інфляції. Крім того, необхідно буде 
найближчим часом повернути, а можливо, 
й підвищити податки, зокрема податки на 
імпорт, а також скоротити перелік товарів 
критичного імпорту.
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LEGAL PRINCIPLES OF TAXATION 
OF CORPORATE PROFIT FROM 

OPERATIONS ON TRADING CURRENCY 
VALUABLES IN CASH

In the scientifi c article the authors analyze 
the current state and circulation of foreign 
currency in Ukraine, the conditions for the 
purchase and sale of currency valuables 
in cash and innovations in the taxation of 
corporate profi ts from trading currency 
valuables in the market. The legal basis 

for the implementation of various types of 
currency transactions by enterprises, namely 
conversion (exchange) currency transactions 
and the purchase and sale of currency values, 
the theoretical and legislative provisions of 
taxation of such transactions are investigated. 
The authors have analyzed the main elements 
of corporate income tax and the mechanism 
of corporate income tax collection from 
transactions of purchase and sale of currency 
in cash. 

The article reveals such legal categories 
as: the essence of currency transactions, 
types of currency transactions, peculiarities 
of certain types of currency transactions, 
conversion (exchange) currency transactions, 
registration of certain types of currency 
transactions, taxation of conversion currency 
transactions, taxation of corporate profi ts 
from transactions in currency valuables and 
from currency exchange rate differences.

Key words: foreign currency, national 
currency, corporate income tax, currency 
transactions, types of currency transactions, 
currency valuables, trade in currency 
valuables, conversion currency transactions, 
taxation of profi ts of enterprises from trading 
in currency values.
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ÀÍÒÈÊÎÐÓÏÖ²ÉÍÀ ÅÊÑÏÅÐÒÈÇÀ ÍÎÐÌÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÈÕ ÀÊÒ²Â ÒÀ ¯Õ ÏÐÎªÊÒ²Â ßÊ ÇÀÑ²Á 

ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÊÎÐÓÏÖ²¯ Â ÓÊÐÀ¯Í²

У центрі уваги дослідження перебувають 
юридичні та організаційні проблеми функ-
ціонування інституту антикорупційної екс-
пертизи в Україні. У рамках публікації роз- 
кривається суть антикорупційної експертизи 
нормативно-правових актів та їх проєктів 
у механізмі протидії корупції. Аналізується 
законодавство України з питань антикоруп-
ційної експертизи, а також практика його 
застосування. На підставі оцінки кількісних і 
якісних показників діяльності законодавчо ви-
значених суб’єктів проведення антикорупцій-
ної експертизи визначено ступінь ефектив-
ності реалізації кожним із них закріплених за 
ними повноважень. 
Зроблено загальний висновок про те, що 

порядок реалізації антикорупційної експерти-
зи в Україні характеризується різноманітніс-
тю методологічного забезпечення, а також, 
що можливості інструменту антикорупційної 
експертизи органами державної влади в Украї-
ні використовуються не в повному обсязі. 
Ключові слова: нормативно-правові акти, 

нормотворчість, корупція, антикорупційна 
експертиза нормативно-правових актів, ко-
рупціогенні фактори, корупційні ризики.
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наявність в органів державної влади занад-
то широких дискреційних повноважень, що 
дозволяли їм діяти у відносинах із підвлад-
ними суб’єктами за нечіткими правилами. 
Загальна причина вказаного недоліку спри-
чинена наявністю в законодавстві великої 
кількості дефектів юридичних норм. 
Приклад нормотворчої діяльності, яку 

здійснюють державні органи в країнах Єв-
ропи, свідчить, що проведення різного виду 
правових експертиз, як засобу профілакти-
ки корупції, є невід’ємною частиною пра-
вотворчого процесу кожної країни. Проте, 
наявність антикорупційної експертизи в 
якості обов’язкової складової правотворчо-
го процесу є характерним явищем для кра-
їн Східної Європи, для яких притаманний 
високий рівень корупції. Ця особливість 
знайшла своє втілення в міжнародних доку-
ментах спрямованих проти корупції.
У Стамбульському плані дій з боротьби 

проти корупції для Східної Європи та Цен-
тральної Азії, розробленому за ініціативи 
Організації економічного співробітництва 
та розвитку (ОЕСР) 2003 року, міститься 
пропозиція країнам-підписантам проводи-
ти регулярний моніторинг законодавства та 
інститутів у сфері протидії корупції [1]. Ана-
ліз рекомендацій ОЕСР дозволяє зробити 
висновок, що деякі з них стосуються прове-
дення антикорупційної експертизи. Серед 
яких - необхідність проведення регулярних 
антикорупційних експертиз чинних право-
вих актів; необхідність спеціальних проце-
дур у випадку виявлення в проєктах юри-

Постановка проблеми
Нормотворчість є однією з найголовні-

ших функцій будь-якої сучасної держави. 
Проте, вказана діяльність, як і інші сфери 
суспільного життя, є вразливими до впливу 
такого негативного явища, як корупція. До-
свід протидії корупції в Україні підтверджує 
думку про те, що значна частина корупцій-
них правопорушень стала можливою через 
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дичних актів корупціогенних норм (зокре-
ма, обов’язок розробника проєкту врахува-
ти зауваження або необхідність обгрунтува-
ти відмову); вимога опублікувати результати 
антикорупційної експертизи проектів актів 
для підвищення прозорості нормотворчого 
процесу; необхідність посилення довіри до 
державних органів, підвищення обізнаності 
суспільства про корупцію, а також посилен-
ня цивільного контролю за діяльністю вла-
ди.
У сучасних теоретичних моделях коруп-

ції, на яких ґрунтуються експертні висно-
вки Світового банку, Європейського банку 
реконструкції та розвитку, МВФ та інших 
міжнародних організацій, якість законодав-
ства та інституцій кожної конкретної країни, 
враховуються як ключові показники рівня 
корупції.
Про необхідність розширення практики 

використання антикорупційної експертизи, 
як засобу протидії корупції, неодноразово 
наголошувалося в стратегічних для антико-
рупційних реформ в Україні документах. 
В Указі Президента України “Про Наці-

ональну антикорупційну стратегію на 2011-
2015 роки” №1001/2011 від 21 жовтня 2011 
року вказувалося на необхідності удоскона-
лення трирівневої оцінки корупційних ри-
зиків у законодавстві: 1) на рівні суб’єкту, 
що розробляє законопроект (формалізова-
на оцінка); 2) на рівні Мін’юсту (як офіцій-
на антикорупційна експертиза); 3) на рівні 
громадської експертизи, яка забезпечується 
існуванням прозорої процедури нормопро-
єктування та доступністю інформації для 
громадськості.
У Законі України “Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Анти-
корупційна стратегія) на 2014-2017 роки” у 
переліку основних причин, які зумовлюють 
корупцію в приватному секторі, звернуто 
увагу на наявність недосконалого та неста-
більного законодавства, ухваленого, зокре-
ма, внаслідок незаконного лобіювання пев-
них бізнес-інтересів.
У Законі України “Про засади державної 

антикорупційної політики на 2021-2025 
роки” №2322-IX від 20 червня 2022 року, 
яким була затверджена Антикорупційна 
стратегія на 2021-2025 роки, йдеться про 

необхідність подальшого удосконалення 
положень нормативно-правових актів та їх 
проєктів для усунення можливих корупціо-
генних факторів. Серед очікуваних резуль-
татів реалізації Стратегії названо: системне 
проведення обов’язкової антикорупційної 
експертизи проєктів та чинних норматив-
но-правових актів уповноваженими на це 
суб’єктами; обов’язковий розгляд і опри-
люднення результатів антикорупційної (у 
тому числі громадської) експертизи; усунен-
ня колізій, прогалин та інших корупціоген-
них факторів, що зумовлюють неоднозначне 
тлумачення, порушують принцип правової 
визначеності та системні корупційні ризики 
у сферах запобігання корупції.

Мета
Метою цієї статті є аналіз юридичних і 

організаційних проблем функціонування 
інституту антикорупційної експертизи пра-
вових актів і їх проектів в Україні. А також, 
дослідження його ролі на заключному етапі 
нормотворчого процесу в Україні в сучас-
них умовах.

Стан дослідження
Одночасно з унормуванням відносин у 

сфері антикорупційної експертизи на дер-
жавному рівні відбулося підвищення уваги 
науковців до дослідження різних аспек-
тів вказаної діяльності. У якості різновиду 
правової експертизи, засобу профілактики 
корупції або складової законотворчого про-
цесу інститут антикорупційної експертизи 
неодноразово ставаd предметом наукових 
досліджень Богачової О.В., Гавриша С.Б., 
Копиленка О.Л., Косовича В.М., Маркєєвої 
О.Д., Оніщенко Н.М., Орлова В.Л., Ортин-
ського В.Л., Петрашка С.Я., Романюка М.В, 
Селіванова А.О., Сіренка В.Ф, Скрипнюка 
О.В., Сметаніної Н.В., Теплюка М.О., Хав-
ронюка М.І. Ющика О.І., та багатьох інших 
учених. 
У той же час, слід відзначити, що в пра-

вовій літературі поки що відсутні ґрунтовні 
академічні дослідження, присвячені питан-
ню антикорупційної експертизи законодав-
ства. Що обумовлює актуальність подаль-
ших наукових розвідок на вказану тему.
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Виклад основних положень
Повноцінне нормативне закріплення 

антикорупційної експертизи в Україні від-
булося після схвалення Закону України 
“Про запобігання корупції” від 14.10.2014 
№ 1700-VII (далі - Закон), та прийняття низ-
ки підзаконних нормативно-правових актів, 
які конкретизують положення вказаного 
Закону в частині необхідності перевірки 
нормативно-правових актів та їх проєктів 
на відповідність вимогам антикорупційного 
законодавства. 
Відповідно до норм ч. 1 ст. 55 Закону 

суть антикорупційної експертизи полягає у 
виявленні в чинних нормативно-правових 
актах та їх проєктах корупціогенних факто-
рів, що сприяють або можуть сприяти вчи-
ненню корупційних правопорушень, а та-
кож напрацюванні рекомендацій стосовно 
їх усунення. За своєю правовою природою 
вказаний інститут належить до засобів про-
філактики корупції.
Законодавчо визначеними суб’єктами 

проведення антикорупційної експертизи в 
Україні є: Комітет Верховної Ради України, 
до предмета відання якого належать питан-
ня боротьби з корупцією (з 2019 року Комі-
тет ВРУ з питань антикорупційної політи-
ки (далі - Комітет) та Міністерство юстиції 
України (далі - МЮУ). Ці органи здійсню-
ють вказану діяльність на постійній основі 
(так звана обов’язкова експертиза). НАЗК 
вдається до необов’язкової антикорупційної 
експертизи лише за власною ініціативою. 
Можливість проведення громадської анти-
корупційної експертизи передбачена п. 7 ст. 
55 Закону.
Процедурні аспекти антикорупційної 

експертизи, що проводиться Міністерством 
юстиції України, знайшли своє закріплен-
ня у “Порядку проведення антикорупцій-
ної експертизи” (затв. наказом МЮУ від 18 
березня 2015 р. №383/5), та у “Методології 
проведення антикорупційної експертизи” 
(затв. наказом МЮУ від 24 квітня 2017 р. 
№1395/5) (далі - Методологія МЮУ). Повно-
важення Комітету ВРУ з питань антикоруп-
ційної політики визначені у внутрішньому 
“Регламенті розгляду Комітетом проєктів 
нормативно-правових актів” (затв. Рішен-
ням Комітету ВРУ з питань антикорупційної 

політики від 12.03.2020, протокол № 31), та 
вищенаведеній Методології МЮУ. НАЗК - у 
“Порядку проведення антикорупційної екс-
пертизи Національним агентством з питань 
запобігання корупції” (затв. Наказом НАЗК 
№325/20 від 29.07.2020 р.), та “Методології 
проведення антикорупційної експертизи 
Національним агентством з питань запо-
бігання корупції” (затв. наказом НАЗК від 
20.10.2020 р. № 470/20) (далі - Методологія 
НАЗК).
Методологія МЮУ визначає корупціо-

генний фактор як “здатність нормативно-
правової конструкції (окремого норматив-
ного припису чи їх сукупності) самостійно чи 
у взаємодії з іншими нормами сприяти вчи-
ненню чи збільшенню корупційних право-
порушень або правопорушень, пов’язаних 
з корупцією”, та закріплює необхідність пе-
ревірки нормативно-правових актів на на-
явність чотирьох корупціогенних факторів. 
У свою чергу, Методологія НАЗК визначає 
корупціогенний фактор як “положення про-
єкту акта (чинного акта), які самостійно чи у 
поєднанні з іншими нормами можуть спри-
яти вчиненню корупційних правопорушень 
або правопорушень, пов’язаних з корупці-
єю”, та дає перелік п’яти найбільш пошире-
них корупціогенних факторів.
Корупціогенні фактори, передбачені у 

методологіях МОУ і НАЗК, умовно можуть 
бути зведені до двох великих груп: 1) ті, що 
надають державно-владним суб’єктам необ-
ґрунтовано широкі (дискреційні) повнова-
ження або дають можливість необґрунтова-
но застосувати винятки із загальних правил; 
2) ті, що містять нечіткі, складні, важкі для 
виконання вимоги для їх адресатів.
Незважаючи на відносно невеликий пе-

релік корупціогенних факторів, передбаче-
ний у методологіях МЮУ і НАЗК, ці доку-
менти містять детальний опис вимог до про-
цедури аналізу корупціогенних факторів, у 
відповідності з якими антикорупційна екс-
пертиза повинна здійснюватися за чіткими 
критеріями з належним обґрунтуванням ре-
зультатів антикорупційної експертизи.
Практика роботи Комітету ВРУ дає під-

стави стверджувати, шо він “фактично поді-
ляє свої висновки на три види: “відповідає 
вимогам антикорупційного законодавства” 



163

Äåðæàëþê Î.Ì. -  Àíòèêîðóïö³éíà åêñïåðòèçà íîðìàòèâíî-ïðàâîâèõ àêò³â...

(“позитивний”), “відповідає вимогам анти-
корупційного законодавства, але містить 
зауваження” (“із зауваженнями”), “не від-
повідає вимогам антикорупційного законо-
давства” (“негативний”)” [2, с. 42]. До недо-
ліків у роботі цього Комітету слід віднести 
відсутність чітких меж між “із зауваження-
ми” та “негативним висновком”. Оскільки 
“Комітет не виробив уніфікованих правил, 
які б свідчили про однозначність висновку 
щодо законопроєкту як “негативного” чи “із 
зауваженнями” [2, с. 42]. 
Кількісні та якісні показники роботи Ко-

мітету ВРУ виглядають наступним чином: 
за період з листопада 2014 року по липень 
2019 року ним було розглянуто 7039 зако-
нопроєктів, з яких 486 було визнано таки-
ми, що містять корупціогенні фактори (або 
6,7%) [3, с. 3]. 
За період діяльності ВРУ 9-го скликан-

ня (з вересня 2019 року по січень 2022 року) 
Комітетом було розглянуто 5224 законопро-
єктів, з яких 138 було визнано такими, що 
не відповідають вимогам антикорупційного 
законодавства, оскільки містять корупці-
огенні фактори. До 372 були надані заува-
ження (загалом 9,6%) [4]. 
МЮУ, як головний орган у системі цен-

тральних органів виконавчої влади що за-
безпечує реалізацію державної правової по-
літики, уповноважений здійснювати антико-
рупційну експертизу проєктів актів, які вно-
сяться на розгляд Кабінету Міністрів Украї-
ни, а також усіх нормативно-правових актів, 
які підлягають реєстрації. У цьому випадку 
антикорупційна експертиза проводиться як 
складова частина їх правової експертизи, у 
висновку якої робиться загальний висновок 
щодо наявності корупціогенних факторів та 
подаються пропозиції щодо можливих шля-
хів доопрацювання проєкту нормативно-
правового акта у разі їх виявлення (ч. 2, роз-
діл 4 Порядку проведення антикорупційної 
експертизи МЮУ № 383/5 від 18.03.2015 р.).
Основна увага МЮУ сфокусована на 

проведенні антикорупційної експертизи 
підзаконних нормативно-правових актів, 
кількість якої в рази перевищує кількість 
висновків щодо проектів законів [2, с. 43].
Так, лише протягом 2020 року Мін’юстом 

було проаналізовано 5192 проєкти норма-

тивно-правових актів, з яких до 8 були ви-
словлені зауваження щодо наявності коруп-
ційних ризиків. Протягом 2021 року було 
проаналізовано 5368 проєктів нормативно-
правових актів, з яких до 29 були висловле-
ні зауваження щодо наявності корупційних 
ризиків. За перші два квартали 2022 року 
ці показники виглядають наступнім чином: 
проаналізовано 2046 проєктів нормативно-
правових актів, з яких до 6 були висловле-
ні зауваження щодо наявності корупційних 
ризиків [5].
Наступною категорією нормативно-пра-

вових актів, щодо яких Mіністерство юсти-
ції проводить антикорупційну експертизу, є 
чинні закони і підзаконні акти із найбільш 
вразливих до корупції сфер життя, згідно зі 
щорічним планом, який має затверджува-
тися МЮУ до 31 грудня кожного року (ч. 4 
ст. 55 Закону). За 2014-2019 роки Мін’юст 
оприлюднив 17 висновків на чинні норма-
тивно-правові акти, з них: щодо 2 постанов 
Кабінету Міністрів України (обидва висно-
вки позитивні) та щодо 15 законів (з яких 9 
позитивні та 6 негативні) [6, с. 45].
Згідно з Планом проведення антико-

рупційної експертизи чинних нормативно-
правових актів на 2020 рік, затвердженим 
наказом Міністерства юстиції України від 
19.12.2019 №4082/5 (із змінами, внесеними 
згідно з наказом Міністерства юстиції Укра-
їни від 17.07.2020 №2446/5), протягом 2020 
року МЮУ було проведено антикорупційну 
експертизу 9 чинних нормативно-правових 
актів, у п’яти з яких були виявленні коруп-
ціогенні фактори. Зокрема, у двох законах, 
двох постановах КМУ і Кодексі України про 
адміністративні правопорушення [7, с. 272].
Незадовільні показники діяльності 

МЮУ свідчать про невисокий рівень анти-
корупційної експертизи у роботі цього орга-
ну, що тосується аналізу законопроєктів, які 
реєструються у ВРУ, та чинного законодав-
ства України.
У частині проведення антикорупційної 

експертизи НАЗК володіє превентивними 
повноваженнями спеціалізованого антико-
рупційного органу. У відповідності з ч. 5 ст. 
55 Закону НАЗК може проводити, за влас-
ною ініціативою, антикорупційну експерти-
зу проєктів будь-яких нормативно-правових 
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актів, що вносяться на розгляд Парламенту 
або Уряду. Окрім цього, Національне агент-
ство має повноваження на здійснення пері-
одичного моніторингу чинного законодав-
ства на наявність у ньому корупціогенних 
норм, та надавати МЮУ пропозиції щодо 
включення законодавства до плану прове-
дення антикорупційної експертизи чинних 
нормативно-правових актів (ч. 9 ст. 55 За-
кону). 
Хоча на сьогодні кількість нормативних 

актів і їх проєктів, які пройшли антикоруп-
ційну експертизу НАЗК, є невеликою, за-
вдяки двоетапній процедурі її проведення, 
за умовами якої на повну перевірку потра-
пляють лише проєкти актів зі сфер із висо-
ким рівнем корупційних ризиків (Розділ 2 
Методології НАЗК), такий механізм є най-
більш продуктивним для профілактики ко-
рупції на заключній стадії нормотворчого 
процесу.
Щодо кількісних і якісних показників 

діяльності НАЗК, то протягом 2020 року 
Агенство провело 512 моніторингів проєк-
тів нормативно-правових актів, серед яких 
було виявлено корупціогенні фактори в 46 
з них [7, 276]. 
Протягом 2021 року НАЗК був проведе-

ний моніторинг 3950 проєктів нормативно-
правових актів. У 100 з них було виявлено 
ознаки корупціогенних факторів. Серед 
них: у 55 проєктів законів, 44 проєкти актів 
КМУ, 1 проєкт акта Президента України [8]. 
Загалом, робота НАЗК у частині прове-

дення антикорупційної експертизи з боку 
експертного середовища отримує висо-
кі оцінки [2, с. 43; 9, с. 110]. Цій діяльності 
сприяє наявність у НАЗК повноважень цен-
трального органу виконавчої влади зі спеці-
альним статусом, що забезпечує формуван-
ня та реалізацію державної антикорупційної 
політики, які дозволяють йому здійснювати 
як антикорупційну експертизу нормативно 
правових актів та їх проєктів, так і досліджу-
вати практику правозастосування, а також 
оцінювати корупційні ризики в діяльності 
органів влади.
Значним недоліком у роботі НАЗК є від-

сутність нормативного порядку здійснення 
моніторингу і антикорупційної експертизи 
чинного законодавства України. Без такого 

порядку нереалізованими залишаються по-
ложення ч. 9 ст. 55 Про запобігання коруп-
ції.

Висновки
1. В Україні існує належна нормативна 

основа здійснення як обов’язкової, так і іні-
ціативної антикорупційної експертиз нор-
мативно-правових актів і їх проєктів, яка 
реалізується трьома державними органами, 
а також представниками громадянського 
суспільства. Порядок реалізації антикоруп-
ційної експертизи в Україні характеризу-
ється різноманітністю методологічного за-
безпечення.
Порівняння результатів роботи суб’єктів 

проведення антикорупційної експертизи 
дозволяє зробити висновок, що найбільш 
ефективно повноваження щодо антико-
рупційної перевірки проєктів законів реа-
лізуються Комітетом ВРУ з питань антико-
рупційної політики, а також, НАЗК. НАЗК 
вдалося досягти майже повного врахування 
висновків антикорупційної експертизи ВРУ 
і КМУ. 
МЮУ більше уваги приділяє антикоруп-

ційній перевірці підзаконних нормативно 
правових актів. Головним недоліком у ро-
боті вказаного органу є незацікавленість у 
дачі конкретних пропозицій стосовно шля-
хів усунення або мінімізації виявлених ко-
рупціогенних факторів і незацікавленість у 
відстеженні ступеня врахування рекоменда-
цій іншими державними органами. На по-
вну потужність інституційна спроможність 
МЮУ реалізується лише в частині повно-
важень щодо проведення антикорупційної 
експертизи проектів актів, які підлягають 
державній реєстрації, та проєктів норматив-
но-правових актів, які розробляються та по-
даються урядом. 

2. Логічною складовою державної полі-
тики у протидії корупції є звернення до по-
слуг недержавного сектору. Наразі передба-
чена п. 7 ст. 55 Закону Про запобігання ко-
рупції можливість проведення громадської 
антикорупційної експертизи реалізуються 
ефективно лише у формі залучення пред-
ставників громадськості до опрацювання за-
конопроєктів Комітетом ВРУ з питань анти-
корупційної політики. За даними аналітич-
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ного Центру “Інститут законодавчих ідей”, 
у рамках громадської антикорупційної екс-
пертизи Центром аналізується близько 55% 
проєктів законів, зареєстрованих у парла-
менті. Близько 80% його рекомендацій вра-
ховуються Комітетом ВРУ під час розгляду 
проєктів нормативно-правових актів [2, с. 
46-47]. Співпраця інших державних орга-
нів, в частині залучення представників гро-
мадськості до проведення різного виду пра-
вових експертиз, є вкрай недостатньою для 
того, щоб вважати цю діяльність відчутною 
з точки зору запобігання корупції. 

3. З огляду на ту обставину, що 
обов’язковою ознакою корупційного пра-
вопорушення є наявність спеціального 
суб’єкта, який отримує неправомірну виго-
ду, а саме: осіб, уповноважених на виконан-
ня функцій держави або місцевого самовря-
дування, або інших осіб, на яких поширю-
ється дія Закону України Про запобігання 
корупції. Найбільш ефективна антикоруп-
ційна експертиза виявляється в тому разі, 
якщо порядок її проведення передбачає 
попередній відбір законодавчих актів та їх 
проєктів зі сфер з високим рівнем корупцій-
них ризиків.

4. На думку автора публікації, слід по-
годитися з позицією тих науковців, які 
вважають, що робота з проведення антико-
рупційної експертизи потребує наукового 
прогнозування можливості використання 
положень правових актів для вчинення ко-
рупційних правопорушень. Будучи засобом 
усунення дефектів юридичних норм, анти-
корупційна експертиза не повинна зводити-
ся лише до пошуку так званих корупційних 
маркерів. Натомість, у більшості випадків, 
потребує всебічного аналізу текстів юри-
дичних актів. Оскільки правова експертиза 
охоплює собою більш широкий предмет до-
слідження, то вона співпадає з антикоруп-
ційною по об’єкту дослідження. Вказана 
обставина породжує необхідність чіткого 
нормативного розмежування об’єктів і за-
вдань обох експертиз, з урахуванням тієї 
обставини, що антикорупційна експертиза є 
різновидом правової, проте здійснюється зі 
спеціальною метою.

5. Перспективним заходом вбачається 
унормування ключових аспектів реаліза-

ції антикорупційної і правової експертиз в 
Законі України “Про нормативно-правові 
акти”. Розробка і ухвалення такого законо-
проєкту дасть можливість визначити види 
та юридичну силу нормативно-правових 
актів, встановити вимоги до процедури їх 
підготовки (у тому числі громадського обго-
ворення), прийняття та набрання чинності, 
включити правила нормотворчої техніки, 
тлумачення, обліку і систематизації, врегу-
лювання порядку подолання прогалин і су-
перечностей у процесі їх розробки, обгово-
рення та прийняття.
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ANTI-CORRUPTION EXPERTISE OF 
REGULATORY LEGAL ACTS AND THEIR 
PROJECTS AS A WAY OF CORRUPTION 

PREVENTION IN UKRAINE
Legal and organisational issues of the anti-

corruption expertise institution functioning 
are in the centre of attention of the given sur-
vey. The essence of the anti-corruption knowl-
edge of Legal Acts and their Projects in the 
process of corruption prevention mechanism is 
being exposed in the release. Ukrainian anti-
corruption law and the practice of its applying 
are analysed in the survey. Based on the assess-
ment of quantitative and qualitative indicators 
of legally designated actors of anti-corruption 
knowledge, the review defi nes the level of ef-
fective realisation of the powers assigned to the 
bodies responsible. 

The author makes conclusion that oppor-
tunities and instruments of the anti-corruption 
expertise of Ukrainian power are not used on a 
large scale, and that existence of various meth-
odological support is a special feature of such 
activities.

The author stresses that comparison the 
work of different anti-corruption bodies’ wit-
nesses the fact that these activities are most 
actively performed by the Anti-Corruption 
Committee of the Verkhovna Rada of Ukraine 
and the National Anti-Corruption Agency. The 
Agency has managed to take into account al-
most all conclusions of anti-corruption exper-
tise of Verkhovna Rada and Cabinet of Minis-
ters of Ukraine.

The author notes that the Ministry of Jus-
tice of Ukraine pays its main attention to anti-
corruption audit of subordinate legislation. 
Meanwhile, lack of interest in specifi c proposi-
tions’ workout to delete or minimise discovered 
corruption risks as well as to track down the 
extent, to which the Ministry’s recommenda-
tions were being taken into account by other 
legislative bodies are the main disadvantage in 
the work of the Ministry of Justice. Institution-
al ability of the Ministry is being realised on a 
large scale only in its responsibilities concern-
ing expertise of legal acts that are subject to 
state registration and of projects of normative 
legal acts that are being developed and submit-
ted by the government. 

The author of the article sees standardisa-
tion of key aspects of anti-corruption and legal 
expertise as a keystone in the Law of Ukraine 
“On normative-legal acts”. Development and 
adoption of this legal project will give the op-
portunity to denote kinds and juridical force 
of normative-legal acts, establish requirements 
to their working out (including public debate), 
adopt it and enter into force, include regula-
tions, law-making technique, interpreting, re-
cord and arrangement, resolution of miscal-
culations and contradictions in the process of 
their elaboration, discussion and adoption. 

Key words: normative-legal acts, legisla-
tion, corruption, anti-corruption examination 
of legal acts, corruption-causing factors, cor-
ruption risks.
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ÊÐÈÌ²ÍÀË²ÑÒÈ×ÍÀ ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÏÐÅÄÌÅÒÓ 
ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÃÎ ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß Ç ÌÅÒÎÞ 

ÎÒÐÈÌÀÍÍß ÏÐÈÁÓÒÊÓ ÃÓÌÀÍ²ÒÀÐÍÎ¯ 
ÄÎÏÎÌÎÃÈ, ÁËÀÃÎÄ²ÉÍÈÕ ÏÎÆÅÐÒÂ ÀÁÎ 

ÁÅÇÎÏËÀÒÍÎ¯ ÄÎÏÎÌÎÃÈ

У статті підкреслено, що предмет кри-
мінального правопорушення є структурним 
елементом відповідної криміналістичної ха-
рактеристики тільки в тому разі, якщо він 
є обов’язковою ознакою складу кримінального 
правопорушення. Здійснено аналіз криміналь-
но-правової характеристики та особливостей 
механізму незаконного використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допо-
моги. Встановлено, що предмет криміналь-
ного правопорушення є чи не центральним 
елементом криміналістичної характеристи-
ки вказаних протиправних діянь. Проаналізо-
вано наукові підходи до трактування терміну 
«предмет кримінального правопорушення» та 
виокремлення властивих йому ознак. Встанов-
лено, що з’ясування специфіки предмету кримі-
нального правопорушення дозволяє встановити 
та продемонструвати ознаки особи злочин-
ця, на кшталт, його права та можливості 
розпоряджатися гуманітарною допомогою, 
благодійними пожертвами або безоплатною 
допомогою, освітні, моральні та мотивацій-
но-психологічні риси, наявність співучасників 
тощо, а також способи підготовки, безпосеред-
нього вчинення та приховування незаконного 
використання з метою отримання прибутку 
предмету вказаного кримінального правопору-
шення та типові їм сліди. Виокремлено основні 
ознаки, які притаманні безоплатній та гума-
нітарній допомозі, благодійним пожертвам. 
З’ясовано, що предмет виокремлених кримі-
нальних правопорушень, зазвичай, адресований 
на потреби Збройних Сил України, інших вій-
ськових частин; тимчасово переміщених осіб; 
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осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії 
російської федерації проти України. Система-
тизовано об’єкти, які є предметом незаконного 
використання з метою отримання прибутку 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги. 
Ключові слова: криміналістична харак-

теристика, незаконне використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допомо-
ги, предмет кримінального правопорушення, 
криміналістична методика, механізм учинен-
ня кримінального правопорушення.

Постановка проблеми
Предмет кримінального правопорушен-

ня є категорією, властивою як для криміналь-
но-правової, так і криміналістичної характе-
ристики протиправного діяння. У першому 
випадку він є ознакою складу кримінального 
правопорушення, а в другому – елементом 
механізму його вчинення, якому властиві 
типові ознаки, що в своїй сукупності визна-
чають його специфіку. Відповідно в першому 
випадку мова йде про важливість з’ясування 
предмету кримінального правопорушення 
для правильної кримінально-правової квалі-
фікації діяння, а в другому – для з’ясування 
всіх обставин, що підлягають доказуванню 
та мають значення для кримінального про-
вадження. 
Предмет кримінального правопорушен-

ня є структурним елементом відповідної кри-
міналістичної характеристики тільки в тому 
разі, якщо він є обов’язковою ознакою складу 
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кримінального правопорушення. При цьо-
му, як відомо, предмет злочину/криміналь-
ного проступку є обов’язковою ознакою від-
повідного елементу складу конкретного кри-
мінального правопорушення у випадку, коли 
він безпосередньо передбачається в диспо-
зиції статті (частин статті) Особливої частини 
Кримінального кодексу (далі – КК) України 
або випливає зі змісту складу кримінально-
го правопорушення, тобто встановлюється 
через тлумачення (з’ясування змісту) інших 
ознак елементів складу такого кримінально-
го правопорушення [1, с. 786; 2, с. 122].
Аналіз кримінально-правової характе-

ристики та особливостей механізму незакон-
ного використання з метою отримання при-
бутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги показує, 
що предмет кримінального правопорушення 
є чи не центральним елементом криміналіс-
тичної характеристики вказаних протиправ-
них діянь. У зв’язку з чим формування кри-
міналістичної характеристики незаконного 
використання з метою отримання прибут-
ку гуманітарної допомоги, благодійних по-
жертв або безоплатної допомоги вбачається 
за необхідне розпочати зі з’ясування законо-
мірностей, властивих саме такому елементу 
механізму їх учинення як предмету кримі-
нального правопорушення. 

Аналіз останніх досліджень
Поняття, значення та структура криміна-

лістичної характеристики кримінальних пра-
вопорушень узагалі й окремих її елементів, у 
тому числі предмету кримінального право-
порушення, часто досліджувалися в працях 
В.П. Біленчука, В.А. Журавля, О.В. Пчелі-
ної, А.В. Старушкевича, Р.Л. Степанюка, 
В.В. Тіщенка, В.М. Шевчука, В.Ю. Шепіть-
ка, Б.В. Щура й інших учених. Однак не всі 
питання знайшли своє вирішення. Зокре-
ма, не виокремлено й не охарактеризовано 
предмет незаконного використання з метою 
отримання прибутку гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної до-
помоги. Тому метою представленої праці є 
з’ясування сутності й основних рис предмету 
незаконного використання з метою отриман-
ня прибутку гуманітарної допомоги, благо-
дійних пожертв або безоплатної допомоги.

Виклад основного матеріалу
У теорії кримінального права під пред-

метом злочину розуміють предмети матері-
ального світу, у зв’язку з якими чи з приводу 
яких скоюється злочин. Такі речі виділя-
ються законодавцем як предмети злочину з 
урахуванням особливого правового режиму, 
зумовленого ї х корисними чи шкідливими 
ознаками (властивостями) [3, с. 118–120; 4, 
с. 129]. Подібної точки зору дотримуються й 
А.А. Музика, Є.В. Лащук, визначаючи пред-
мет злочину як факультативну ознаку об’єкта 
злочину, яка проявляється у матеріальних 
цінностях (котрі людина може сприй мати 
органами чуття чи фіксувати спеціальними 
технічними засобами), з приводу яких і шля-
хом безпосереднього впливу на які (або без 
такого впливу) вчиняється злочинне діян-
ня [5, с. 110]. І.О. Бандурка теж акцентує ува-
гу, що предмет злочину характерний не для 
кожного кримінального провадження, а на-
явний лише тоді, коли злочинне посягання 
пов’язане з впливом, дією на матеріальний 
предмет зовнішнього світу чи на інтелекту-
альну цінність [6, с. 91].
А.В. Макодзьоб зазначає, що предмет 

злочину – це явище (річ) матеріального 
(об’єктивного) світу, яке сприймається орга-
нами чуття, тому належить до об’єктивних 
ознак складу злочину, які характеризують та-
кий елемент складу злочину, як об’єкт. Крім 
того, вчений підкреслює, щоби річ матеріаль-
ного світу визнавалася предметом злочину, 
необхідно, щоб попри об’єктивну (фізичну) 
характеристику предмет мав соціальну, еко-
номічну, політичну або інші властивості. Та-
кож науковець серед ознак предмету злочину 
називає те, що він піддається впливу під час 
вчинення злочину з боку суб’єкта злочину 
та перебуває в співвідношенні (залежності) з 
об’єктом складу злочину, тобто суспільними 
відносинами, яким спричиняється шкода; 
взаємодія суб’єкта злочину із предметом зло-
чину є необхідною і достатньою для спри-
чинення шкоди об’єкту складу злочину; за 
загальним правилом, він перебуває в статич-
ному стані, щодо нього існують (виникають, 
змінюються, розвиваються) певні суспільні 
відносини, що охороняються КК як об’єкт 
складу злочину [2, с. 122–125]. М.В. Тельпіс 
теж серед однієї з відмінних ознак предмету 
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злочину називає те, що на нього (річ) впли-
ває суб’єкт злочину, а значить злочин вчи-
нюється у зв’язку або з приводу такої речі [7, 
с. 199].
Особливої уваги заслуговує дискусія, що 

останнім часом відрізняється гостротою та 
жвавістю, щодо неправильності в сучасних 
умовах зводити розуміння предмету кримі-
нального правопорушення виключно до ре-
чей матеріального світу. Зокрема, як слушно 
відзначає М.М. Панов, варто розширити ро-
зуміння предмета злочину не тільки як ви-
ключно матеріальні субстанції, а і як різних 
видів інформації або енергії [8, с. 43–44]. На 
наш погляд, така тенденція є виправданою й 
актуальною, особливо зі масовою цифровіза-
цією та діджиталізацією всіх сфер суспільно-
го життя. Більше того, в контексті досліджен-
ня предмету незаконного використання з 
метою отримання прибутку гуманітарної до-
помоги, благодійних пожертв або безоплат-
ної допомоги слід зазначити, що, наприклад, 
благодійні пожертви можуть здійснюватися 
у вигляді переказу безготівкових коштів на 
рахунки (мова йде про цифрові, віртуальні 
тощо активи), надання на безоплатній осно-
ві певних послуг і т. п. Тому повністю згодні 
з тим, що намагання обмежити предмет зло-
чину виключно матеріальними речами, яке 
було цілком логічним у минулому, у зв’язку 
з розвитком науково-технічного прогресу, 
трансформацією умов і правил економічної 
діяльності не відповідає потребам сучасної 
судової практики [9, с. 257].
Із зазначеного помітно, що в доктрині 

кримінального права основна увага приді-
ляється ознакам, які характеризують пред-
мет кримінального правопорушення як 
обов’язкову чи факультативну ознаку складу 
кримінального правопорушення, а також до-
зволяють відмежувати його від таких суміж-
них понять як засоби та знаряддя криміналь-
ного правопорушення. У цілому визначення 
наведених ознак дозволяє здійснити пра-
вильну кримінально-правову кваліфікацію 
діяння, а саме встановити, чи вчинене діяння 
є правопорушенням з предметним чи іншим 
складом кримінального правопорушення 
або ж взагалі не є кримінально караним. 
Дещо відмінну від вищенаведеної роль 

у діяльності працівників органу досудового 

розслідування відіграють відомості про ти-
пові ознаки предмету кримінального пра-
вопорушення як елемент криміналістичної 
характеристики окремого різновиду кримі-
нальних правопорушень, у тому числі неза-
конного використання з метою отримання 
прибутку гуманітарної допомоги, благодій-
них пожертв або безоплатної допомоги. Як 
указує з цього приводу О.В. Одерій, предмет 
кримінальних правопорушень відображає 
матеріальну сутність слідів правопорушень, 
які вивчає криміналістика [9, с. 256]. Крім 
того, на думку А.Ф. Волобуєва, з погляду кри-
міналістики, відомості про особливості пред-
мета детермінують дії злочинців з підготов-
ки, вчинення і приховування злочину, які, 
своєю чергою, пов’язані з утворенням пев-
них слідів – джерел доказів [10, с. 43]. Інши-
ми словами, предмет посягання має принци-
пово важливе значення у криміналістичній 
характеристиці злочинів, оскільки впливає 
на інші її елементи. Зокрема, детермінує пев-
ні способи вчинення та приховування зло-
чину, характеристику особи злочинця [11, 
с. 203; 12, с. 70]. Також інформація про пред-
мет злочину дає змогу скласти певне уявлен-
ня про особу злочинця, його відношення до 
протиправної діяльності та відстежити зло-
чинні зв’язки у злочинній групі, вказує на 
можливе коло свідків, які володіють чи мо-
жуть володіти необхідною інформацією для 
кримінального провадження [13, с. 71].
Повністю погоджуємося з важливим кри-

міналістичним значенням предмету незакон-
ного використання з метою отримання при-
бутку гуманітарної допомоги, благодійних 
пожертв або безоплатної допомоги, адже 
вказані кримінальні правопорушення відріз-
няються предметним характером, а значить 
з’ясування специфіки цього структурного 
елементу криміналістичної характеристики 
дозволяє встановити та продемонструва-
ти ознаки особи злочинця, на кшталт, його 
права та можливості розпоряджатися гума-
нітарною допомогою, благодійними пожерт-
вами або безоплатною допомогою, освітні, 
моральні та мотиваційно-психологічні риси, 
наявність співучасників тощо, а також спо-
соби підготовки, безпосереднього вчинення 
та приховування незаконного використання 
з метою отримання прибутку предмету вка-
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заного кримінального правопорушення та 
типові їм сліди.
У ч. 1 ст. 2012 КК України законодавець 

чітко визначає, яке майно є предметом указа-
ного кримінального правопорушення. Це то-
вари (предмети) гуманітарної допомоги, бла-
годійні пожертви, безоплатна допомога. При 
цьому в п. 1 Примітки до цієї статті дається 
тлумачення, що слід розуміти під гуманітар-
ною допомогою, благодійними пожертвами 
та безоплатною допомогою [14]. Зокрема, за-
конодавець відсилає до положень інших нор-
мативно-правових актів, в яких визначено ці 
поняття, а саме до законів України «Про гу-
манітарну допомогу» [15] та «Про благодійну 
діяльність та благодійні організації» [16]. 
Так, у ст. 1 закону «Про гуманітарну до-

помогу» безоплатна допомога (пересилка, ви-
конання робіт, надання послуг) визначається 
як «надання гуманітарної допомоги без будь-
якої грошової, матеріальної або інших видів 
компенсацій донорам»; гуманітарна допомо-
га – як «цільова адресна безоплатна допомога 
в грошовій або натуральній формі, у вигляді 
безповоротної фінансової допомоги або добро-
вільних пожертвувань, або допомога у вигляді 
виконання робіт, надання послуг, що надаєть-
ся іноземними та вітчизняними донорами із 
гуманних мотивів отримувачам гуманітарної 
допомоги в Україні або за кордоном, які потре-
бують її у зв’язку з соціальною незахищеністю, 
матеріальною незабезпеченістю, важким фі-
нансовим становищем, виникненням надзви-
чайного стану, зокрема внаслідок стихійного 
лиха, аварій, епідемій і епізоотій, екологічних, 
техногенних та інших катастроф, які створю-
ють загрозу для життя і здоров’я населення, або 
тяжкою хворобою конкретних фізичних осіб, 
а також для підготовки до збройного захисту 
держави та її захисту у разі збройної агресії або 
збройного конфлікту» [15]. Аналіз вищезазна-
ченого дозволяє виокремити основні ознаки, 
які притаманні безоплатній та гуманітарній 
допомозі: надається на неоплачуваній основі; 
є адресованою конкретному отримувачеві; має 
цільовий характер; реалізується у грошовій 
або натуральній формі; надається у вигляді фі-
нансової допомоги (пожертвувань), виконання 
певних робіт, надання певних послуг; отриму-
вачі допомоги підпадають під ознаки категорій 
осіб, які її потребують.

Тлумачення терміну благодійні пожерт-
ви наводиться в ч. 1 ст. 6 закону «Про бла-
годійну діяльність та благодійні організації». 
Зокрема, вказане поняття визначається як 
«безоплатна передача благодійником коштів, 
іншого майна, майнових прав у власність бе-
нефіціарів для досягнення певних, наперед 
обумовлених цілей благодійної діяльності, 
відповідно до цього Закону» [16]. При цьому, 
як помітно з наведеного трактування благо-
дійних пожертв, її основними ознаками є: 
безоплатність; спрямованість на сприяння 
законним інтересам набувачам такої допомо-
ги в чітко визначених у ч. 2 ст. 3 указаного 
нормативно-правового акта сферам благо-
дійної діяльності, розвиток і підтримку цих 
сфер у суспільних інтересах; попередня ви-
значеність і договореність про цілі такої по-
жертви; предметом пожертв є кошти, інше 
майно та майнові права; реалізація у формі 
передачі у власність бенефіціара(-ів).
З вищенаведеного помітно, що спільни-

ми ознаками предмету кримінального пра-
вопорушення, передбаченого ст. 2012 КК 
України, є їх безоплатне надання та цільова 
спрямованість. Більше того, з урахуванням 
важливого соціального значення гуманітар-
ної допомоги, благодійних пожертв або без-
оплатної допомоги, особливо в такий скрут-
ний для України період як час дії воєнного 
стану, держава запроваджує низку механіз-
мів, спрямованих на спрощення процедури 
надання таких різновидів допомоги. Як при-
клад, мова йде про закон України «Про вне-
сення змін до Податкового кодексу Украї ни 
та інших законодавчих актів Украї ни щодо 
особливостей  оподаткування та подання 
звітності у період воєнного стану» [17], яким 
спрощено процедуру визнання соціально 
значущих товарів гуманітарною допомогою, 
перелік яких затверджений  Кабінетом Мі-
ністрів Украї ни, без прий няття відповідних 
рішень про визнання ї х гуманітарною допо-
могою. Проте наразі, як констатовано в пояс-
нювальній записці до проекту Закону Укра-
їни «Про внесення змін до Кримінального 
та Кримінального процесуального кодексу 
Украї ни щодо нецільового використання 
гуманітарної  допомоги під час дії  воєнного 
стану», виявляються чисельні випадки ви-
користання товарів гуманітарної  допомоги з 
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метою отримання прибутку [18]. Тобто мова 
йде про фактичне порушення одних із осно-
вних засад надання гуманітарної допомоги, 
благодійних пожертв або безоплатної допо-
моги.
Ще однією важливою й обов’язковою 

ознакою предмету кримінального правопо-
рушення, передбаченого ст. 2012 КК України, 
є її розмір. Законодавець чітко його визна-
чив – він повинен бути не менше значного 
або великим чи особливо великим. При цьо-
му у п. 2 Примітки до вказаної норми права 
дається роз’яснення, яким чином обчислю-
ється розмір предмету цього кримінального 
правопорушення. А саме: «дії, передбачені 
цією статтею, вважаються вчиненими у зна-
чному розмірі, якщо загальна вартість такої 
гуманітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги у триста п’ятдесят 
і більше разів перевищує неоподатковува-
ний мінімум доходів громадян; у великому 
розмірі – якщо загальна вартість товарів, без-
оплатної допомоги або грошової допомоги у 
тисячу і більше разів перевищує неоподатко-
вуваний мінімум доходів громадян; у особли-
во великому розмірі – якщо загальна вартість 
товарів, безоплатної допомоги або грошової 
допомоги у три тисячі і більше разів переви-
щує неоподатковуваний мінімум доходів гро-
мадян» [14].
З урахуванням специфіки механізму не-

законного використання з метою отриман-
ня прибутку гуманітарної допомоги, благо-
дійних пожертв або безоплатної допомоги, 
а також слідчої практики з їх розслідування 
з’ясовано, що предмет виокремлених кри-
мінальних правопорушень, зазвичай, адре-
сований на потреби Збройних Сил України, 
інших військових частин; тимчасово перемі-
щених осіб; осіб, які постраждали внаслідок 
збройної агресії російської федерації проти 
України. 
Об’єкти, які є предметом незаконного ви-

користання з метою отримання прибутку гу-
манітарної допомоги, благодійних пожертв 
або безоплатної допомоги, систематизовано 
наступним чином. 

1. Автомобілі, завезені на територію 
України як гуманітарна допомога на по-
треби Збройних Сил України. Напри-
клад, у кримінальному провадженні 

№ 12022100000000289 від 24.05.2022 встанов-
лено, що на території міста Києва під час дії 
військового часу здійснюють реалізацію тран-
спортних засобів, а саме: KIA SORENTO, дер-
жавний номерний знак НОМЕР_2 (польська 
реєстрація), LAND ROVER FREELANDER, 
державний номерний знак НОМЕР_1 (поль-
ська реєстрація), які 31.03.2022 та 06.04.2022 
в’їхали на митну територію України в якості 
гуманітарної допомоги для потреб військової 
частини А7040 [19]. 

2. Військове спорядження (військова аму-
ніція та військові прилади), зокрема, спеці-
альні засоби індивідуального захисту як-то 
каски, виготовлені відповідно до військових 
стандартів або технічних умов, чи їх екві-
валенти та спеціально призначені для них 
компоненти (підщоломи, амортизатори), що 
класифікуються у товарній підкатегорії згід-
но з УКТЗЕД 6506 10 80 00; бронежилети, 
що класифікуються у товарній підкатегорії 
згідно з УКТЗЕД 6211 43 90 00, виготовлені 
відповідно до військових стандартів, зокрема 
стандартів НАТО, або військових умов для 
потреб правоохоронних органів, Збройних 
Сил та інших військових формувань, утворе-
них відповідно до законів України, Держав-
ної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації, інших суб’єктів, що здійснюють 
боротьбу з тероризмом відповідно до зако-
ну; нитки для виготовлення бронежилетів, 
що класифікуються у товарних підкатегоріях 
згідно з УКТЗЕД 5402 11 00 00 та 5407 10 
00 00; тканини (матеріали) для виготовлення 
бронежилетів, що класифікуються у товар-
них підкатегоріях згідно з УКТЗЕД 3920 10 
89 90, 3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 
00 [20]; бронепластини (бронеплити); тощо.

3. Продукти харчування. Зокрема, це мо-
жуть бути як консерви (овочеві, рибні, м’ясні, 
фруктові), крупи, свіжі та консервовані ово-
чі/фрукти/ягоди, м’ясо (свіже/морожене/
охолоджене/у вакуумі), риба/морепродукти 
(свіжа/морожена/охолоджена/у вакуумі), цу-
керки, шоколад, хліб, олія, вершкове масло, 
молочні продукти, чай, кава, питна вода, т. п.

4. Засоби гігієни (вологі серветки, сухі 
серветки, пелюшки дитячі та дорослі, гігіє-
нічні прокладки/тампони, рідке мило, засоби 
дезінфекції, щітки для чищення зубів дорослі 
і дитячі, зубні пасти).
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5. Різноманітний одяг, взуття, інші 
речі побутового призначення. Напри-
клад, у кримінальному провадженні 
№ 12022142350000172 від 05.05.2022 було 
з’ясовано, що предметом кримінальних пра-
вопорушень, передбачених ч. ч. 1, 4 ст. 358, 
ч. 3 ст. 2012 КК України, була гуманітарна до-
помога у вигляді одягу, павербанків, кабелів, 
продуктів харчування, камер, планшетів та 
телефонів марки Xiaomi [21].

6. Медичні засоби (маски медичні, рес-
піратори, катетери для виведення сечі, ру-
кавички, шприци та вата, тактичні аптечки, 
тощо).

7. Лікарські засоби (пігулки та сиропи, рі-
дини медичного застосування). 

8. Транспортні засоби спеціалізованого 
призначення для надання швидкої медичної 
допомоги. Як приклад, у кримінальному про-
вадженні № 42022091780000044 від 06.06.2022 
встановлено обставини продажу групою осіб з 
метою отримання прибутку автомобіля швид-
кої медичної допомоги марки «Opel» моделі 
«Vivaro»,VIN-код НОМЕР_1, який був вве-
зений на територію України в якості гумані-
тарної допомоги, за що отримав від останньої 
грошові кошти в сумі 12000 доларів США, 
що згідно з офіційним курсом Національного 
банку України станом на 04.08.2022 становить 
438823,2 гривень, таким чином одержавши 
незаконний прибуток, який згідно з п. 2 при-
мітки до ст. 2012 КК України у триста п’ятдесят 
і більше разів перевищує неоподатковуваний 
мінімум доходів громадян та становить зна-
чний розмір [22].

9. Іграшки.
10. Інші об’єкти.

Висновки
Отже, предметом кримінальних правопо-

рушень, передбачених ст. 2012 КК України, 
є: 1) гуманітарна та безоплатна допомоги, які 
характеризуються неоплачуваністю; адресо-
ваністю конкретному отримувачеві; цільо-
вим характером; реалізацією у грошовій або 
натуральній формі, у вигляді фінансової до-
помоги (пожертвувань), виконання певних 
робіт, надання певних послуг; підпаданням 
отримувача допомоги під ознаки категорій 
осіб, які її потребують; 2) благодійні пожерт-
ви, яким властива безоплатність, реалізація у 

формі передачі у власність набувача коштів, 
іншого майна та майнових прав, спрямова-
ність на сприяння законним інтересам набу-
вачам такої допомоги у визначених законом 
сферах благодійної діяльності, розвиток і під-
тримку цих сфер у суспільних інтересах, по-
передня оговореність про цілі такої пожерт-
ви.
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SUMMARY 
In this article, it has been emphasized that the 

subject of a criminal offense is a structural element of 
the corresponding forensic characteristics only if it is a 
mandatory feature of the composition of the criminal 
offense. An analysis of the criminal-legal characteris-
tics and features of the mechanism of illegal use for the 
purpose of obtaining profi t from humanitarian aid, 
charitable donations or free aid has been carried out. 
It has been established that the subject of the criminal 
offense is almost the central element of the forensic 
characteristics of the specifi ed illegal acts. Scientifi c 
approaches to the interpretation of the term “ subject 
of a criminal offense” and the identifi cation of its 
characteristic features have been analyzed. It has been 
established that clarifying the specifi cs of the subject of 
a criminal offense allows to establish and demonstrate 
the characteristics of the criminal, such as his rights 
and opportuni ties to dispose of humanitarian aid, 
charitable donations or free aid, educational, moral 
and motivational-psychological features, the presence 
of accomplices, etc., as well as methods of preparation, 
direct commission and concealment of illegal use for 
profi t of the object of the specifi ed criminal offense and 
their typical traces. The main characteristics of free 
and humanitarian aid and charitable donations have 
been highlighted. It has been found that the subject of 
singled-out criminal offenses is usually addressed to 
the needs of the Armed Forces of Ukraine and other 
military units; temporarily displaced persons; persons 
who suffered as a result of the armed aggression of the 
Russian Federation against Ukraine. Objects that are 
the subject of illegal use for the purpose of profi ting 
from humanitarian aid, charitable donations or free 
aid have been systematized.

Key words: criminalistics (forensic) characteris-
tics, illegal use for profi t of humanitarian aid, chari-
table donations or free aid, subject of criminal offense, 
forensic methodology, mechanism of committing a 
criminal offense.
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Сучасне українське суспільство пережи-
ває зміни, особливо враховуючи ситуацію, яка 
склалась на теперішній час – збройна агресія 
та напад Російської Федерації. Ці зміни за-
чіпають усі сторони життя, усі сфери жит-
тєдіяльності громадян. В умовах побудови 
правової демократичної держави змінюється 
суспільство, функції держави, змінюються по-
гляди на розуміння різних проблем суспільного 
життя. З прийняттям Закону України «Про 
Національну поліцію» 2 липня 2015 року (на-
брав чинності 7 листопада 2015 року) та вне-
сенням змін 30 квітня 2022 року (внаслідок 
збройного нападу країни-агресорки) переосмис-
лено базові основи поліцейської діяльності, 
що змінили взаємини правоохоронних органів 
України та громадян з домінантної моделі 
на партнерську. Розвиток партнерської вза-
ємодії з громадськими формуваннями у сфе-
рі забезпечення правопорядку та громадської 
безпеки розглядається правоохоронними орга-
нами як стратегічне завдання, спрямовуючи 
процес реформування на розвиток та підви-
щення якості соціальної взаємодії, створення 
нової системи безпеки, що дозволяє ефективно 
протистояти злочинності в сучасних умовах.
Основною передумовою партнерства між 

поліцією та суспільством є об’єктивна необхід-
ність підвищення рівня залучення населення 
та структур громадянського суспільства до 
процесу забезпечення безпеки та громадського 
порядку на вулицях, площах, стадіонах, у скве-
рах, парках, на вокзалах та інших громадських 
місцях, а також вирішення проблеми проти-
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дії кримінальним правопорушенням у місцях 
проживання громадян, оскільки поліція, в 
умовах значного скорочення чисельності осо-
бового складу в умовах воєнного стану, не за-
вжди може впоратися з вирішенням цього за-
вдання власними силами.
Ключові слова: поліція, воєнний стан, 

правоохоронні органи, правоопрушення, вза-
ємодія, громада, правопорядок.

Постановка проблеми
В умовах зростаючої складності та якості 

вчинених правопорушень, особливо під час 
дії режиму воєнного стану, правоохоронні 
органи змушені шукати резерви (ресурси) 
для підтримки безпечного та комфортно-
го соціального середовища в таких умовах. 
Істотною підмогою у боротьбі зі злочин-
ністю могли стали громадяни, об’єднані у 
різні громадські формування правоохорон-
ної спрямованості. Однак, це має бути не 
директивна організація різних суспільних 
формувань для боротьби з правопорушен-
нями, а система комплексного планування 
соціальної профілактики правопорушень, 
що передбачає активну форму стимулюван-
ня та мотивації подібної діяльності. Таким 
чином, стає актуальним виділення окремих 
питань участі громадян в охороні громад-
ського порядку.

Стан дослідження проблеми
Тема діяльності громадських інститутів 

щодо охорони громадського порядку до-
сліджувалась низкою вчених, серед яких є: 
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В.Б. Авер’янов, О.М. Бандурка, Н.П. Борт-
ник, В.В. Чернєй, С.Ф. Константінов, 
С.Г. Братель, Є.В. Додіна, Д.С. Каблова, 
Ю.С. Назара, О.І. Остапенко, В.П. Пєтков 
та інші. Їхні дослідження мають істотне 
значення як для теорії, так і для практики, 
але інтеграційні процеси, що не «стоять» на 
місці та мають свій розвиток, та які впрова-
джуються в чинне законодавство України, 
та врахування сучасних реалій, тим самим 
зумовлюють необхідність додаткових дослі-
джень щодо актуальних питань участі гро-
мадян в охороні громадського порядку.

Мета і завдання полягають у досліджен-
ні актуальних питань участі громадян в охо-
роні громадського порядку в умовах сучас-
ності.

Наукова новизна дослідження
Створення надійного, гнучкого та ефек-

тивного механізму управління – запорука 
успіху управлінської діяльності в будь-якій 
галузі та сфери управління. Громадсько-по-
літична обстановка, що склалася у країні 
зумовила вибір нової моделі взаємодії полі-
ції та суспільства. Акценти в організації вза-
ємодії зміщувалися від позиції домінування 
поліції над суспільством до вдосконалення 
правових засад взаємодії, до ідеї соціаль-
ного партнерства та глибокої модернізації 
контактів правоохоронних органів із грома-
дянами, їх характеру, формам та змістом.
Залучення громадян до виконання пра-

воохоронних функцій, а саме охорони гро-
мадського порядку є важливим та ефектив-
ним моментом у діяльності поліції. Але при 
реалізації такої взаємодії виникають деякі 
питання щодо правового регулювання учас-
ті громадськості в охороні правопорядку та 
потребують додаткового дослідження.

Виклад основного матеріалу
Розвиток конструктивної співпраці з 

громадськими формуваннями у сфері за-
безпечення правопорядку та громадської 
безпеки розглядається законодавцем Укра-
їни як стратегічне завдання у зміцненні 
української державності, від рішення якої 
великою мірою залежить прискорення про-
цесу формування громадських інститутів. 

Громадськість, громадські інститути є най-
важливішим ресурсом, що дозволяє забез-
печити послідовну та зацікавлену   протидію 
організованій злочинності та корупції, теро-
ризму та екстремізму, наркоекспансії та не-
законній міграції. З активізацією діяльності 
громадських об’єднань у сфері правопоряд-
ку пов’язується вирішення завдань, спря-
мованих на зміцнення духовно-моральних 
цінностей та правової культури, створення 
атмосфери непримиренності громадян до 
злочинності, порушення їх законних прав 
і свобод, попередження поширення зло-
чинної ідеології серед громадян, посилення 
профілактики бездоглядності неповноліт-
ніх.
Правоохоронні органи спрямовували 

активні зусилля щодо переведення взаємо-
дії з громадськими об’єднаннями з галузі 
діалогу в область вироблення, прийняття 
та реалізації конкретних рішень щодо зміц-
нення правопорядку та громадської без-
пеки на всіх рівнях організації державної 
влади. Сьогодні існують та розвиваються 
різні ефективні організаційно-правові фор-
ми спільної діяльності поліції та громадян з 
охорони правопорядку. 
Важливим кроком у цьому напрямі було 

прийняття Закону України «Про участь 
громадян в охороні громадського порядку і 
державного кордону», де у ст. 1 цього Зако-
ну регламентовано, що громадяни України 
відповідно до Конституції України мають 
право створювати в установленому цим За-
коном порядку громадські об’єднання для 
участі в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону, сприяння органам міс-
цевого самоврядування, правоохоронним 
органам, Державній прикордонній службі 
України та органам виконавчої влади, а та-
кож посадовим особам у запобіганні та при-
пиненні адміністративних і кримінальних 
правопорушень, захисті життя та здоров’я 
громадян, інтересів суспільства і держави 
від протиправних посягань, а також у ряту-
ванні людей і майна під час стихійного лиха 
та інших надзвичайних обставин (далі - гро-
мадські формування з охорони громадсько-
го порядку і державного кордону) [1].
Громадський порядок прийнято визна-

чати як режим упорядкованості соціальни-
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ми нормами (нормами права, моралі, кор-
поративними нормами, нормами-звичаями) 
системи суспільних відносин і їх дотриман-
ня [2, с. 395].
Громадський порядок, на відміну від 

правопорядку, є ширшим, тому що в зміц-
ненні й підтриманні першого важлива роль 
належить усім соціальним нормам. Право-
порядок складається лише на підставі пра-
вових норм і внаслідок цього охороняється 
спеціальними державними правовими захо-
дами [3, c. 411].
Громадський порядок та громадська 

безпека встановлюються й охороняються 
державою, через її органи для суспільства, 
забезпечення належного рівня його існу-
вання, через захист прав і свобод громадян, 
створення сприятливих умов для реалізації 
їх обов’язків. Недодержання належного рів-
ня громадського порядку та безпеки всере-
дині будь-якої країни спровокує хаос та без-
лад — існування та функціонування за таких 
умов громадського суспільства та, власне, 
держави, здається неможливим. А отже, за-
безпечення та підтримання громадського 
порядку та безпеки — одне з головних за-
вдань держави [5, с. 30].
Найважливішою складовою взаємодії 

правоохоронних органів із громадськими 
об’єднаннями є інформаційне забезпечен-
ня, що дозволяє здійснювати оперативне 
отримання необхідних кількісних та якіс-
них відомостей про проблеми у сфері за-
безпечення правопорядку та громадської 
безпеки, їх обмін між заінтересованими сто-
ронами, а також вироблення необхідних рі-
шень щодо вдосконалення форм та методів 
правоохоронної діяльності, стимулювання 
громадських ініціатив у правоохоронній 
сфері, особливо важливо під час воєнного 
режиму.
Правоохоронні органи розробляють ці-

лий комплекс організаційно-правових за-
ходів, спрямованих на вдосконалення ін-
формаційного забезпечення взаємодії служб 
та підрозділів відомства із громадськими 
формуваннями. Тим часом, у галузі інфор-
маційного забезпечення взаємодії поліції з 
громадськими об’єднаннями спостерігають-
ся певні проблеми, які потребують свого те-
оретичного та практичного вирішення.

При цьому слід мати на увазі проблему 
готовності громадян до участі в спільній з 
поліцією роботі з підтримки законності та 
охорони громадського порядку в мирний 
час, що реалізується в практичній діяльнос-
ті не завжди успішно. У ряді випадків вза-
ємодія між правоохоронними органами та 
громадськими об’єднаннями відрізняється 
формалізмом, а в діяльності спеціалізованих 
підрозділів зводиться до механічного збору 
інформації про чинні громадські організації, 
вивченню їх програм, статутів, особливостей 
роботи в мирний час. Під час воєнних дій на 
території України значна кількість населен-
ня показала свою готовність до співпраці з 
працівниками поліції, Збройними Силами 
України. Були створені підрозділи терито-
ріальної оборони, у тому числі і з цивільних 
осіб, які допомогають поліції охороняти 
громадський порядок, забезпечувати пра-
вопорядок, виявляти та припиняти кримі-
нальні правопорушення (воєнні злочини). 
Значна кількість громадських організацій 
взаємодіють з правоохоронними органами 
щодо надання гуманітарної, волонтерської, 
благодійної допомоги, у переміщенні насе-
лення в більш безпечне місце тощо. 
Тим часом, стратегічною метою інфор-

маційного забезпечення має бути реальне 
сприяння вирішенню проблем, що хвилю-
ють громадян у правоохоронній сфері, ство-
рення сприятливих умов для «підключен-
ня» до неї громадських ініціатив. Це, у свою 
чергу, передбачає різноманітність форм та 
методів інформаційної роботи, вдоскона-
лення самого механізму інформаційного за-
безпечення. Найважливішою умовою ство-
рення повноцінного інформаційного обміну 
між правоохоронними органами та громад-
ськими об’єднаннями має стати інформацій-
на відкритість самої поліції незалежно від 
режиму, що діє на території України.
Головними цілями взаємодії пра-

воохоронних органів із громадськими 
об’єднаннями є:

1) створення ефективних механізмів вза-
ємодії з громадськими об’єднаннями, які за-
безпечують успішне виконання покладених 
на поліцію завдань, які розширились вна-
слідок збройного нападу російських військ 
на Україну. 30 квітня 2022 року Президент 
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України підписав ухвалений Верховною 
Радою України 15.03.2022 законопроєкт № 
7147 «Про внесення змін до законів України 
«Про Національну поліцію» та «Про Дис-
циплінарний статут Національної поліції 
України» з метою оптимізації діяльності по-
ліції, у тому числі під час дії режиму воєнно-
го стану. Національна поліція, відповідно до 
Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження положення про Національну 
поліцію» [5], сприяє забезпеченню відповід-
но до Законів України «Про правовий ре-
жим воєнного стану» на всій території Укра-
їни, адже безпосередньо від ефективності 
роботи Національної поліції залежить дуже 
багато, головним її завданням є забезпечен-
ня внутрішньої безпеки держави. Особли-
вості діяльності Національної поліції в умо-
вах воєнного стану визначаються чинним 
законодавством, перш за все Законом Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану». 
Відповідно до цього закону Національна 
поліція сприяє діяльності військової адміні-
страції, судів, прокуратури, судових органів 
в період дії воєнного стану; звітує перед вій-
ськовою адміністрацією про правове стано-
вище на відповідній території, бореться зі 
злочинністю, здійснює охорону громадсько-
го порядку та результати діяльності [6];

2) проведення правоохоронними органа-
ми узгодженої політики у сфері формування у 
населення об’єктивної оцінки діяльності по-
ліції та створення позитивного образу спів-
робітників структури у мирний час. Напад 
країни-агресорки на Україну тільки об’єднав 
населення з державною владою та правоо-
хоронною системою в тому числі, крім того,
 населення готове відстоювати державні та 
індивідуальні інтереси, права, свободи че-
рез взаємодію та надання допомоги в будь-
яких сферах діяльності саме з поліцією;

3) поширення достовірної інформації 
про діяльність поліції, роз’яснення держав-
ної політики у правоохоронній сфері;

4) підвищення рівня взаємної довіри та 
партнерства між населенням та поліцією в 
мирний час. Сучасні реалії «говорять», що 
довіра з боку населення до правоохоронних 
органів значно підвищилась. Реалізація по-
ставленої мети здійснюється вирішенням 
наступних завдань:

а) своєчасним та об’єктивним інформу-
ванням громадян про державну політику в 
правоохоронній сфері, а також про заходи, 
що вживаються поліцією щодо підвищення 
ефективності боротьби зі злочинністю (во-
єнних злочинів); 
б) створенням адаптованого до сучас-

них соціальних умов (воєнного режиму) ме-
ханізму взаємодії поліції із громадськими 
об’єднаннями, діяльність яких спрямована 
на формування правосвідомості громадян, 
підвищення їхньої активної життєвої пози-
ції;
в) розробкою критеріїв інформаційної 

відкритості правоохоронних органів та по-
дальшим їх удосконаленням;
г) розробкою комплексу заходів з органі-

зації зворотного зв’язку, підвищенням вза-
ємної довіри та партнерства між населен-
ням та правоохоронними органами через 
громадські об’єднання;
д) участю у створенні організаційно-пра-

вових механізмів доступу громадян до від-
критої інформації про діяльність поліції;
е) формуванням відкритих інформа-

ційних ресурсів, підвищення ефективності 
їх застосування. На сьогодні при органах 
державної влади створені Громадські ради, 
активізувалося висвітлення їх діяльності у 
ЗМІ, соціальних мережах, функціонують те-
лефони «гарячих» ліній, створені чат боти, 
для повідомлення інформації, поданні за-
явок громадянами, які потребують гумані-
тарної або будь-якої іншої допомоги, у при-
міщеннях та на території підрозділів Націо-
нальної поліції та інших безпекових служб 
встановлено цілодобове відеоспостережен-
ня, патрульні поліцейські використовують 
нагрудні камери відеофіксації;
ж) використанням можливостей мере-

жі державних освітніх та наукових установ 
у підготовці, перепідготовці та підвищен-
ні кваліфікації співробітників пресслужб, 
підрозділів інформації та громадських 
зв’язків правоохоронної системи, які здій-
снюють взаємодію зі ЗМІ та громадськими 
об’єднаннями;
з) вихованням у населення активної гро-

мадянської позиції щодо сприяння право-
охоронним органам у розслідуванні право-
порушень у мирний час. 
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 Форми взаємодії з громадськістю як все-
редині системи, так і за її межами можуть 
бути найрізноманітнішими. Насамперед 
взаємодія як управлінська функція зале-
жить від тих цілей та завдань, які ставлять 
собі соціальні системи.
Аналізуючи історію взаємодії право-

охоронних органів з населенням в Україні 
вбачається, що накопичено досить великий 
досвід взаємодії цих суб’єктів. Впроваджена 
реформа взаємодії поліції та громади має 
свої напрямки, цілі, визначені форми тощо. 
Однак з урахуванням сьогодення виника-
ють проблеми, які потребують спільного ви-
рішення, а саме:

1. Особливої уваги потребує взаємодія з 
різними конфесіями щодо запобігання між-
національним конфліктам. 

2. Профілактика вуличної злочинності та 
роль громадських формувань як у мирний, 
так і у воєнний час.

3. Взаємодія правоохоронних органів з 
різними політичними утворенями щодо за-
безпечення громадського порядку.

4. Інформаційне забезпечення – одна 
з форм взаємодії поліції із громадськістю в 
Україні.

5. Роль громадськості у поліпшенні соці-
альних умов працівників поліції.

6. Проблеми кадрового «дефіциту» та 
роль громадськості у його зменшенні у 
мирний час. Сучасна реальність показує, 
що кадровий дефіцит співробітників по-
ліції збільшився, тому що дехто з праців-
ників правоохоронних органів вступив до 
лав Збройних Сил України, дехто зрадив 
свою державу та перейшов на бік країни-
агресорки, але значка кількість цивільних 
осіб як індивідуально, так і колективно 
(громадськими формуваннями тощо) на-
дають допомогу поліції у правоохоронній 
сфері.

7. Громадські організації у правоохорон-
них органах. Досвід роботи за напрямами: 
адміністративний, соціальний, культурно-
масовий, фізкультурно-спортивний тощо.
Умовами, необхідними для встановлен-

ня тісної взаємодії з громадськими органі-
заціями як всередині правоохоронних ор-
ганів, так і за його межами незалежно від 
режиму, що діє, є:

1) визначення сфери взаємодії, проблем, 
що виникають у них, ролі та місця поліції та 
громадськості у їх вирішенні;

2) визначення цілей та завдань взаємодії 
у цих сферах (областях, напрямках);

3) прийняття спільних рішень щодо ор-
ганізації взаємодії, визначення форм, мето-
дів, коштів тощо;

 4) матеріальне (офіційне) оформлення 
цих рішень (підготовка статутів, положень, 
рішень, договорів з урахуванням режиму 
воєнного стану тощо);

 5) підготовка спільних програм, планів 
роботи із взаємодії як у мирний, так і у во-
єнний час;

 6) спільна робота з реалізації планових 
заходів та участь у проведенні позапланових 
заходів (у разі зміни обстановки на конкрет-
ній території);

 7) контроль з обох зацікавлених сторін 
із аналізом всієї діяльності;

 8) широке висвітлення результатів взає-
модії у ЗМІ, пропагандистська робота серед 
населення;

 9) постійне вдосконалення форм та ме-
тодів спільної діяльності.
Участь населення надає підрозділам та 

службам правоохоронних органів додаткові 
сили та можливості у боротьбі зі злочинніс-
тю на будь-яких рівнях, формує громадську 
думку, яка позитивно впливає на зміну осо-
бистості правопорушників та зміцнює по-
гляди на стан правопорядку законослухня-
ної частини населення. Вітчизняна історія 
та сучасні реалії щодо забезпечення право-
порядку та досвід зарубіжних країн свідчать 
про те, що ефективне вирішення завдань з 
охорони правопорядку та протидії злочин-
ності неможливе без участі у цій роботі гро-
мадськості. І чим активніше громадяни та 
громадські інститути, які вони засновують, 
сприяють правоохоронним органам, чим 
різноманітніша форма їх участі, тим успіш-
ніша діяльність останніх та протистояння 
іншим державам, які планують збройні на-
пади.
Сьогодні стоїть завдання пробудження у 

суспільній свідомості елементів спостереж-
ливості, сусідського нагляду та контролю, 
своєчасного доведення інформації до пра-
воохоронних органів – особливо актуально 
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наразі, адже серед населення України вияв-
ляється значна кількість колаборантів, які 
координують ворога. Громадськість пови-
нна надавати допомогу поліції у зборі відо-
мостей про «притони» пияцтва і наркоманії, 
проституції, скупників краденого, маро-
дерів, які під час війни все одно вчиняють 
кримінальні правопорушення, осіб, які не-
законно зберігають зброю, вибухові речови-
ни, інші заборонені до обігу предмети, ви-
крадачі транспортних засобів, екстремістів 
та громадян, які залучають неповнолітніх 
до антигромадської та/або антинаціональної 
діяльності.
На різних історичних етапах формува-

лася система гласних (прозорих) відносин 
сторін охорони правопорядку. Були пері-
оди, коли активність населення у гаранту-
ванні безпеки була надзвичайно висока, 
що диктувалося вимогами життєвих умов. 
У правоохоронних органів та громадських 
об’єднань єдине завдання - створити широкі 
можливості для реалізації прагнень грома-
дян сформувати правові умови їх діяльності, 
пов’язаної із забезпеченням за великим ра-
хунком національної безпеки.
Досвід взаємодії поліції із громадськими 

об’єднаннями правоохоронного спрямуван-
ня свідчить, що безпосередня участь грома-
дян дозволяє правоохороним органам опе-
ративно отримувати достовірну інформацію 
про факти, що готуються, скоюються, та 
вчинені правопорушення. Активна участь 
громадських формувань щодо забезпечен-
ня правопорядку є прикладом «соціально-
го партнерства» між владою та населенням, 
свідченням довіри громадян до поліції, під-
тримки прийнятих ними заходів. Таким 
чином, чергування громадських формувань 
проходять спільно із співробітниками полі-
ції, що дозволяє останнім впевненіше діяти 
щодо припинення правопорушень, маючи 
надійну базу свідків і не побоюючись необ-
ґрунтованих звинувачень з боку правопо-
рушників у порушенні законності та переви-
щення повноважень. Зрештою, у результаті 
участь населення в охороні правопорядку є 
однією з форм громадського контролю над 
діяльністю поліції.
Але основною проблемою, незалежно від 

режиму, що діє в Україні, у розвитку руху 

громадських формувань, головною пере-
шкодою зростання їхніх лав є відсутність 
необхідних державних гарантій його пра-
вового та соціального захисту, що перешко-
джає подальшому їх зростанню, підвищен-
ня активності.
Іншою важливою проблемою є матері-

ально-технічне забезпечення громадських 
формувань. Адже вони не мають у своєму 
розпорядженні придатні для роботи примі-
щення, практично повністю відсутні засоби 
оперативного радіозв’язку, недостатня за-
безпеченість засобами оргтехніки, форме-
ним одягом. 
Крім того, в організації взаємодії з гро-

мадськими об’єднаннями правоохоронної 
спрямованості є певні складнощі.
Для залучення громадян до роботи в 

громадських формуваннях у мирний та во-
єнний час необхідно періодичне інформу-
вання населення через ЗМІ у двох основних 
напрямках:

– про існуючу можливість брати участь 
в охороні громадського порядку спільно з 
поліцією, вносячи свій особистий внесок у 
підтримку громадської безпеки на певній 
території, здійснюючи власними діями про-
філактику вчинення протиправних діянь, та 
можливості отримання різних компенсацій 
та пільг за участь у такій діяльності;

– про основні результати діяльності чин-
них громадських формувань, виокремлюю-
чи їх досягнення, які заслуговують на увагу, 
у конкретному регіоні. Внаслідок висвітлен-
ня позитивних підсумків участі населення в 
охороні громадського порядку, решта гро-
мадян зможуть переконатися в тому, що 
вони самі реально здатні впливати на кримі-
ногенну обстановку.
Більше того, з метою поширення інфор-

мації та популяризації участі громадян в 
охороні правопорядку та залучення актив-
них громадян до цієї діяльності органам міс-
цевого самоврядування необхідно:

– посадовим особам місцевої адміністра-
ції, а у воєнний час військово-цивільній 
адміністрації, та представницького органу 
періодично брати участь в охороні громад-
ського порядку;

– розміщувати рекламно-інформаційні 
щити із зображенням певних громадських 
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формувань із відмітною символікою в мир-
ний час;

- після перемоги над Російською Феде-
рацією проводити місцеві конкурси «Краще 
громадське формування» тощо.
Комплекс розроблених та чинних за-

ходів матеріального стимулювання та со-
ціального забезпечення також вплине на 
процеси залучення активного населення до 
участі в охороні правопорядку у будь-який 
час. Зацікавленість громадян щодо охоро-
ни громадського порядку необхідно підкрі-
плювати різними формами матеріального 
стимулювання, а також морального та мате-
ріального заохочення. Разом з тим, важливе 
значення мають також заходи соціального 
захисту особи, оскільки під час охорони гро-
мадського порядку, наприклад, у разі при-
пинення протиправних діянь, існує ймо-
вірність заподіяння шкоди здоров’ю члену 
громадського формування, а особливо під 
час ведення воєнних дій.

Висновки
Таким чином, надання допомоги з боку 

населення органам поліції в охороні гро-
мадського порядку незалежно від режиму, 
що діє на території України, відіграє вели-
ке значення для підтримки та забезпечен-
ня правопорядку та громадської безпеки, 
проте ця діяльність має низку проблемних 
аспектів. Серед них можна виділити недо-
статню поінформованість громадян щодо 
можливості участі в охороні правопорядку, 
їхню низьку зацікавленість у мирний час, а 
також недосконалу систему заходів стиму-
лювання, заохочення, соціального захисту 
осіб, які беруть добровільну участь в охороні 
правопорядку, тим паче під час війни. Ви-
рішення зазначених проблем буде сприяти 
залученню більшої кількості громадян до 
забезпечення громадського порядку, попо-
внення чисельності добровільних громад-
ських формувань.
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CURRENT ISSUES OF CITIZENS’ 
PARTICIPATION IN THE PROTECTION 

OF PUBLIC ORDER
Modern Ukrainian society is going through 

changes, especially given the current situation 
- armed aggression and attack by the Russian 
Federation. These changes affect all aspects of 
life, all spheres of life of citizens. Under the con-
ditions of building a legal democratic state, so-
ciety changes, the functions of the state change, 
and views on the understanding of various 
problems of social life change. With the adop-
tion of the Law of Ukraine “On the National 
Police” on July 2, 2015 (entered into force on 
November 7, 2015) and with the introduction 
of changes on April 30, 2022 (as a result of an 
armed attack by an aggressor country), re-
thought the basic foundations of police activity, 
which changed the relationship between law 
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enforcement agencies of Ukraine and citizens 
from a dominant model to partnership The 
development of partnership cooperation with 
public formations in the fi eld of law enforce-
ment and public safety is considered by law en-
forcement agencies as a strategic task, directing 
the reform process to the development and im-
provement of the quality of social interaction, 
the creation of a new security system that allows 
effective resistance to crime in modern condi-
tions.

The main premise of the partnership be-
tween the police and society is the objective 
need to increase the level of involvement of 

the population and civil society structures in 
the process of ensuring security and public 
order in streets, squares, stadiums, squares, 
parks, stations and other public places, as well 
as solving the problem combating criminal of-
fenses in the places of residence of citizens, 
since the police, in the conditions of a signifi -
cant reduction in the number of personnel in 
the conditions of martial law, cannot always 
cope with the solution of this task on their 
own.

Keywords: police, martial law, law enforcement 
agencies, law enforcement, interaction, community, 
law and order.
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У статті досліджено актуальні питання 
щодо інституту Європейського омбудсмана у 
механізмі захисту прав людини в Європейсько-
му Союзі. Сучасна інституційна та правова 
система Європейського Союзу передбачає на-
явність механізму позасудового захисту прав 
громадян, а саме, інституту Європейського 
омбудсмана. Розглянуто передумови заснуван-
ня правового інституту євроомбудсмана, а 
також визначено загальні тенденції розвитку 
даного правового інституту. Визначено, що 
на рівні Європейського Союзу Омбудсман є не-
залежним та неупередженим органом, який 
розслідує скарги на неправомірну діяльність 
інститутів, органів та агенцій ЄС. У статті 
визначено повноваження Омбудсмана, які ви-
тікають із Правил процедури Європейського 
Омбудсмана. Досліджено питання, які стосу-
ються функцій Омбудсмана. 
Проаналізовано особливості процедури 

звернення зі скаргою до Європейського омбуд-
смана. Окрім цього, визначено гарантії неза-
лежності Омбудсмана та роль даного органу 
в механізмі захисту прав громадян Європей-
ського Союзу. 
У статті описана процедура звернення до 

Омбудсмана зі скаргою: визначено суб’єктний 
склад, проаналізовано змістові вимоги до скар-
ги (предметом скарги може бути тільки на-
явність адміністративних порушень з боку 
інститутів, органів, агенцій Європейського 
Союзу).
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Досліджено, що останнім часом спо-
стерігається зростання ролі Омбудсмана в 
механізмі захисту прав громадян Європей-
ського Союзу, розширення сфер повноважень. 
Не залишається поза увагою Омбудсмана по-
дії, пов’язані із пандемією COVID-19, а саме 
активно вивчається робота Європейського 
центру з профілактики та контролю захво-
рювань (ECDC) та здійснюється співпраця з 
останнім.
Ключові слова: права людини в Європей-

ському Союзі, захист прав громадян Європей-
ського Союзу, омбудсман Європейського Союзу, 
незалежність Омбудсмана, гарантії незалеж-
ності Омбудсмана, процедура подання скарги 
до Євроомбудсмана.

Постановка проблеми
У системі гарантій прав і свобод людини 

та громадянина у сучасних демократичних 
державах світу важливе місце займає інсти-
тут уповноваженого у правах людини (ом-
будсмана). Омбудсман є спеціальною поса-
довою особою, до компетенції якої належить 
розгляд звернень громадян, іноземців та осіб 
без громадянства щодо порушення прав лю-
дини з боку державних органів та посадових 
осіб. Це незалежна посадова особа, що висту-
пає свого роду посередником, здебільшого, в 
адміністративних справах, здійснює контр-
оль за додержанням прав людини та уповно-
важена з цією метою проводити розслідуван-
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ня, рекомендувати коригуючі дії та подавати 
доповіді або звіти.
В умовах сьогодення, авторитет розгля-

дуваного інституту зростає і це пояснюється 
певними чинниками. В умовах інтеграційних 
процесів та глобалізації, а також розширення 
повноважень сучасних держав у сфері захис-
ту прав людини, утворюються нові посадові 
особи і органи, які наділяються особливими 
функціями у даній сфері. Як наслідок, вини-
кає потреба у інституційних змінах сучасних 
міжнародних механізмів захисту та забезпе-
чення прав людини. У цьому аспекті, міжна-
родна спільнота через свої політико-правові 
інститути приділяє все більшу увагу правам 
людини, гарантіям їх забезпечення.
Євроінтеграційні процеси, що мають міс-

це у світі і у Європі, зокрема, збагачення і уні-
версалізація каталогу прав і свобод людини 
і громадянина, їх гарантій на національному 
і міжнародному рівні сприяли популяризації 
ідеї створення інституту Омбудсмана Євро-
пейського Союзу, головним завданням якого 
було б забезпечення прав і свобод громадян 
держав-членів Європейської спільноти. З 
огляду на це виникає потреба у ретельному 
дослідженні особливостей діяльності Омбуд-
смана Європейського Союзу.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Дослідженням правового інституту Ом-
будсмана Європейського Союзу та особли-
востей його діяльності на різних рівнях на-
уково пізнання займалося багато науковців. 
Теоретичну основу нашого наукового дороб-
ку склали праці Л. О. Антонюк, С. В. Бана-
ха, К. Г. Боберської, К. О. Закоморної, С. В. 
Книша, О. О. Майданник, О. В. Марцеляка 
тощо.

Формулювання завдання
Мета дослідження – розкрити питання 

ролі та значення інституту Європейського 
омбудсмана у механізмі захисту прав людини 
в Європейському Союзі та виокремити його 
особливості.

Наукова новизна полягає в теоретично-
му осмисленні правового статусу Європей-
ського омбудсмана та його загальній харак-

теристиці з точки зору юридичного підходу 
та практики застосування. 

Методологія дослідження
Провідними підходами дослідження 

стали формально-логічний (догматичний), 
історико-описовий та юридичний методи 
наукового пізнання. При дослідженні осо-
бливостей функціонування інституту Євро-
пейського омбудсмана використовується як 
формально-логічний так і юридичний ме-
тод наукового дослідження. Окрім цього, 
при з’ясування функцій та процедури звер-
нення до даного органу, використовується 
юридичний метод наукового пізнання. За 
допомогою нього виявляються закономір-
ності та виводяться поняття. Водночас, 
формально-логічний (догматичний) метод, 
полягає в логічній послідовності викладу 
міркувань, у дотриманні законів (тотожнос-
ті, несуперечності, виключення третього, 
достатньої підстави) та правил формальної 
логіки.

Виклад основних положень
Внаслідок розширення Європейського 

Союзу та збільшення кількості його держав-
членів виникла потреба у новій, оперативній 
та більш ефективній формі управління.
За останні декілька років склалася ситуа-

ція, коли новий інституційний склад вступив 
у протиріччя зі старою формою управління 
Євросоюзом, постала інституційна криза. 
Потрібно було провести інституційну рефор-
му. Тому, із набуттям чинності Лісабонського 
договору 01.12.2009 року розпочався новий 
період у розвитку Європейського Союзу. Да-
ним договором внесено ряд суттєвих змін у 
засади функціонування ЄС в цілому. Так, ЄС 
набув міжнародної правосуб’єктності, змі-
нився механізм ухвалення рішень та відбу-
лись нововведення в інституційній сфері. За-
проваджено нові керівні посади – Президент 
Європейської Ради та Високий представник 
з питань закордонних справ і безпекової по-
літики, а також утворено новий орган – Єв-
ропейська служба зовнішньої діяльності. 
Положення Лісабонського договору перед-
бачають ряд суттєвих змін, спрямованих на 
посилення інституцій ЄС, зокрема, й Євро-
пейського омбудсмана.
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Посада європейського омбудсмана за-
проваджена Договором про Європейський 
Союз. На сьогодні інститут омбудсмана на-
був самостійного юридичного статусу. На 
рівні ЄС Омбудсман є незалежним та не-
упередженим органом Європейського Со-
юзу, який розслідує скарги на неправомірну 
діяльність інститутів, органів та агенцій ЄС. 
Тільки Суд Європейського Союзу, діючи в 
його судовій якості, не входить до повнова-
жень Омбудсмана. Омбудсман може виявити 
неправильне управління, якщо установа не 
дотримується основних прав, правових норм 
або принципів [1].
На підтвердження цього, у статті 43 До-

говору про функціонування Європейського 
Союзу передбачено, що кожен громадянин 
Союзу, кожна фізична або юридична особа, 
яка проживає або має юридичну адресу на 
території держави-члена, має право звер-
татися до Європейського Омбудсмана у ви-
падках неналежного управління в діяльності 
установ, органів, служб або агенцій Союзу, 
за винятком Суду Європейського Союзу під 
час виконання ним своїх судових функцій [2]. 
Дана стаття Договору визначила сферу ді-
яльності Омбудсмана. З цього приводу, С. В. 
Книш зазначає, що ці положення Договору 
передбачають досить гнучку модель статусу 
Європейського Омбудсмана, покликаного 
забезпечити компромісність та консолідацію, 
на чому і ґрунтується функціонування Євро-
пейського Союзу [3, c. 188].
Омбудсман призначається Європейським 

Парламентом після кожних виборів у Євро-
пейський Парламент на строк його повнова-
жень. Він має право на повторне призначен-
ня. Кандидатом може бути особа, яка є гро-
мадянином Союзу, наділена всім комплексом 
громадянських та політичних прав, є неза-
лежною і відповідає умовам, які передбачені 
для вищих судових посад у своїй країні, чи 
має визнану компетенцію та досвід для ви-
конання обов‘язків Омбудсмана [4, с. 49-50].
Повноваження Європейського Омбудсма-

на зазначені у Правилах процедури Європей-
ського Омбудсмана (Регламенту) [5, с. 16]. До 
повноважень Омбудсмана ЄС належить: 1. 
приймати та розглядати скарги від громадян 
та резидентів ЄС, а також юридичних осіб, 
розташованих на території ЄС, на адміністра-

тивні порушення в усіх інституціях та устано-
вах Союзу за виключенням Європейського 
Суду Справедливості та Загального Суду; 2. 
проводити розслідування на підставі скарги 
або за власною ініціативою; 3. у випадку вияв-
лення порушення, сповіщати установу і над-
силати їй свої рекомендації [5, с. 16].
Аналіз вищезазначених повноважень Ом-

будсмена надає можливість виокремити на-
ступні його функції: 

1. Захист основних прав громадян. 
2. Забезпечення прозорості та відкритос-

ті інституційного механізму ЄС.
3. Поліпшення якості послуг, що нада-

ються установами ЄС.
4. Забезпечення дотримання правових 

норм.
5. Захист прав працівників в установах [6, 

с. 40]. 
Як зазначалось вище, Європейський ом-

будсман, що обирається Європейським пар-
ламентом, уповноважений одержувати від 
кожного громадянина Союзу або від кожної 
фізичної або юридичної особи, що прожи-
ває або має свою юридичну адресу в держа-
ві-члені, скарги щодо випадків порушення 
порядку управління в діяльності інститутів, 
органів або установ Союзу, крім Суду Євро-
пейського Союзу при здійсненні ним своїх 
юрисдикційних функцій. Заявник може по-
дати скаргу протягом двох років з дня усві-
домлення фактів, на яких вона ґрунтується і 
лише після першого звернення до відповід-
ної установи ЄС, щоб спробувати вирішити 
це питання самостійно.
Слід зазначити, що із кожним роком кіль-

кість звернень до Європейського омбудсма-
на зростає. Однією із причин цього є мож-
ливість подати скаргу в електронному вигля-
ді. Такий спрощений порядок подачі заяви 
надає пересічним громадянам можливість 
уникнути зайвої бюрократії, а тому є на сьо-
годні однією з найпоширеніших форм звер-
нення до Омбудсмена ЄС. 
Омбудсман за своєю власною ініціативою 

або на підставі скарг, представлених йому 
безпосередньо або через члена Європейсько-
го парламенту, проводить розслідування, які 
вважає обґрунтованими, якщо тільки ствер-
джуванні факти не є або не були об’єктом 
судової процедури. Якщо Омбудсман конста-
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тував випадок порушення порядку управлін-
ня, він звертається до відповідних інститутів, 
органів або установ, які мають у розпоря-
дженні тримісячний строк на подання йому 
свого висновку [6, с. 41].
В подальшому, Омбудсман направляє 

свою доповідь Європейському парламенту 
й відповідному інституту, органу або уста-
нові. Особа, що звернулася зі скаргою, ін-
формується про результат цих розслідувань. 
Щорічні доповіді Омбудсмана у Європарла-
менті являють собою особливі важелі впли-
ву на діяльність органу, проти якого подано 
скаргу. Однак, як бачимо, рішення Євро-
пейського Омбудсмана не мають юридично 
обов’язкової сили. Вони носять лише реко-
мендаційний характер. Вони приймаються у 
формі висновків і втілюються в актах інститу-
тів ЄС, яким надійшов висновок від Омбуд-
смена і які встановлюють відповідні правила 
в якості обов’язкових приписів. 
Разом з тим, роль та значення Європей-

ського омбудсмана має у прийняті подаль-
ших стратегій його діяльності. Так, у листо-
паді 2020 року було опубліковано Стратегію 
діяльності Омбудсмана до 2024 року. Даний 
документ підкреслює зростання ролі Омбуд-
смана в механізмі захисту прав та свобод гро-
мадян ЄС (фізичних та юридичних осіб) та 
розширення напрямів діяльності досліджу-
ваного інституту. Дана стратегія спрямована 
на досягнення чотирьох цілей:

1) стійкий позитивний вплив на адміні-
страцію ЄС, включаючи посилення співпраці 
та діалогу з інституціями ЄС;

2) постійна актуальність роботи Омбуд-
смана у реальному житті – виявлення систем-
них тенденцій у державному управлінні на 
рівні ЄС та на національному рівні та оцінка 
їх наслідків для європейської демократії;

3) підвищення обізнаності громадян про 
роботу Омбудсмана – залучення зацікавле-
них осіб, а саме організацій громадянського 
суспільства, засобів масової інформації тощо;

4) подальше підвищення ефективності 
роботи Омбудсмана – структурування офісу, 
робочих процесів та інформаційно-пропа-
гандистської діяльності у гнучкій та адаптив-
ній формі [7, 263].
Не залишається осторонь Омбуд-

сман щодо подій, пов’язаних із пандемією 

COVID-19. Євроомбудсман здійснив аналіз 
наявного досвіду та політики щодо бороть-
би з COVID-19 на національному та надна-
ціональному рівнях у країнах-членах ЄС. 
Окрім цього, він вивчає роботу Європей-
ського центру з профілактики та контролю 
захворювань. Це розслідування зосереджено 
на ролі Центру у зборі та передачі інформа-
ції про COVID-19. Євроомбудсман здійснює 
тісну співпрацію з головними інституціями 
Євросоюзу. Так наприклад, Європейська 
Комісія висуває пропозиції щодо надання 
більших повноважень Центру, Омбудсмен 
сподівається, що проведене розслідування 
може допомогти визначити деякі пробле-
ми, які могли заважати Центру впоратись із 
пандемією. Також було розглянуто питання 
взаємодії Центру з відповідними органами 
держав-членів ЄС, а також міжнародними 
організаціями та органами влади за межами 
ЄС, а також прозорості цієї співпраці [7, 263].

Висновки
Підводячи підсумки нашого досліджен-

ня, можна дійти висновку про те, що інсти-
тут Євроомбудсмана відіграє ключову роль 
у захисті прав громадян Європейського Со-
юзу. Роль й соціальне призначення Євро-
омбудсмана проявляється через функції, які 
дозволяють визначити його сутність, видову 
характеристику, характер та основні норма-
тивно-регламентовані напрями його діяль-
ності та надають можливість найбільш чітко 
розкрити сутність політико-правової приро-
ди цього інституту. При цьому він виконує 
широкі контрольні функції, що сприяють 
удосконаленню механізму державного ре-
гулювання й покращенню адміністративної 
практики. Однак, в умовах сьогодення, на те-
ренах Європейського Союзу існує проблема 
недостатності повноважень Європейського 
Омбудсмена у механізмі захисту прав люди-
ни, оскільки сфера його діяльності окреслена 
виключними повноваженнями у сфері захис-
ту й поновлення порушених прав людини й 
громадянина, попередження й присікання 
їх порушень з боку органів публічної адміні-
страції та їх посадових осіб, у зв’язку з чим, 
даний орган все ще знаходиться на стадії 
розвитку та удосконалення. 
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INSTITUTE OF THE EUROPEAN 

OMBUDSMAN IN THE MECHANISM FOR 
THE PROTECTION OF HUMAN RIGHTS 

IN THE EUROPEAN UNION
The article examines current issues regard-

ing the institution of the European Ombuds-

man in the mechanism of human rights pro-
tection in the European Union. The modern 
institutional and legal system of the European 
Union provides for the existence of a mecha-
nism for extrajudicial protection of citizens’ 
rights, namely, the institution of the European 
Ombudsman. The prerequisites for the es-
tablishment of the legal institution of the Eu-
ropean ombudsman are considered, and the 
general trends of the development of this legal 
institution are also determined. It was deter-
mined that at the level of the European Union, 
the Ombudsman is an independent and impar-
tial body that investigates complaints about the 
illegal activities of EU institutions, bodies and 
agencies. The article defi nes the powers of the 
Ombudsman, which derive from the Rules of 
Procedure of the European Ombudsman. Is-
sues related to the Ombudsman’s functions 
were studied. Considerable attention is paid to 
the practice of the European Ombudsman, es-
pecially in the aspect of ensuring proper man-
agement of the institutional mechanism on the 
basis of the annual report.

The article describes the procedure for ap-
plying to the Ombudsman with a complaint: 
the subject composition is determined, the 
content requirements for the complaint are 
analyzed (the subject of the complaint can 
only be the presence of administrative viola-
tions by institutions, bodies, agencies of the 
European Union).

It has been studied that recently there has 
been an increase in the role of the Ombudsman 
in the mechanism of protection of the rights of 
citizens of the European Union, the expansion 
of spheres of authority. Events related to the 
COVID-19 pandemic are not left out of the Om-
budsman’s attention, namely, the work of the 
European Center for Disease Prevention and 
Control (ECDC) is being actively studied and co-
operation with the latter is carried out.

Keywords: human rights in the European 
Union, protection of the rights of citizens of the 
European Union, the Ombudsman of the Euro-
pean Union, the independence of the Ombuds-
man, guarantees of the independence of the 
Ombudsman, the procedure for submitting a 
complaint to the European Ombudsman.
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ÑÓÁ’ªÊÒÀÌÈ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎ¯ 
ÁÅÇÏÅÊÈ

Розглянуто питання щодо встановлення 
правоохоронних органів та їх місце у здійсненні 
правоохоронної функції держави. Приділяєть-
ся увага взаємодії та співпраці правоохоронних 
органів з іншими державними та приватними 
органами, організаціями, що прямо чи опосе-
редковано виконують правоохоронну функцію 
держави. Виділено особливості діяльності пра-
воохоронних органів в умовах воєнного стану. 
Відмічено важливість такої взаємодії у попе-
редженні злочинів та іншій профілактичній 
діяльності правоохоронних органів. Наголоше-
но на необхідності удосконалення нормативно-
правої основи взаємодії суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки, уникаючи формального 
підходу до вказаного питання. Зазначено про 
можливість залучення громадськості до забез-
печення громадської безпеки, а отже – до вико-
нання правоохоронної функції держави. Визна-
чено шляхи участі громадськості у формуванні 
державної політики в правоохоронній сфері, ви-
ділено пріоритетні напрямки реалізації інсти-
туціями громадянського суспільства правоохо-
ронної функції держави. Висвітлено питання 
стосовно повноваженнь органів місцевої влади, 
місцевого самоврядування у реалізації правоохо-
ронної функції держави, виділено форми участі 
місцевої влади у забезпеченні громадської безпе-
ки. Зазначено про важливість участі місцевого 
самоврядування та місцевих органів виконав-
чої влади у профілактиці злочинності, як одні-
єї зі складових реалізації правоохоронної функції 
держави. Вказано про зміни підходів до роботи 
місцевого самоврядування та місцевих органів 
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виконавчої влади в умовах введення в Україні 
воєнного стану.
Ключові слова: правоохоронна функція дер-

жави, громадська безпеки, суб’єкти забезпечен-
ня громадської безпеки, взаємодія, спеціальні 
суб’єкти, громадськість, місцеве самоврядуван-
ня, органи місцевої влади.

Постановка проблеми
Зміни, що відбуваються в державі, в тому 

числі пов’язані із децентралізацією держав-
ної влади в Україні значно змінили підхід до 
реалізації усіх її функцій. Функції суб’єктів 
забезпечення громадської безпеки являють-
ся складовою частиною правоохоронної ді-
яльності держави в цілому. Крім того, забез-
печення громадської безпеки є обов’язком 
не лише правоохоронних органів, а й інших 
суб’єктів (державних та приватних органів 
організацій до компетенції яких входить 
вирішення питань забезпечення громад-
ської безпеки). Війна Російської Федерації 
проти України значно змінила підходи до 
діяльності усіх суб’єктів забезпечення гро-
мадської безпеки. Повноваження правоохо-
ронних органів розширені. До вирішення 
завдань, пов’язаних із запровадженням і 
здійсненням заходів правового режиму во-
єнного стану разом із правоохоронними ор-
ганами залучаються військові формування. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Бандурка О. М. надав загальну харак-
теристику поняттю «правоохоронних орга-
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нів». Загуменна Ю. О. запропонувала власне 
бачення поняття, ознак і функцій право-
охоронних органів, а також особливостей 
їх діяльності. Макарчук В. В. охарактери-
зував правоохоронні органи, як суб’єкти 
формування та реалізації державної політи-
ки у сфері національної безпеки й оборони 
держави. Безпалова О. І. дослідила особли-
вості участі інституцій громадянського сус-
пільства у процесі реалізації правоохорон-
ної функції держави. Гудзь Т. І. визначила 
форми реалізації правоохоронної функції 
місцевого самоврядування. Дудченко О. Ю. 
приділив увагу правоохоронній функції, як 
одній з форм реалізації державної влади. 
Кріцак І. В. встановив особливості право-
охоронної функції держави. Ткаченко І. 
Н. визначив місце правоохоронної функції 
держави серед інших її функцій.

Невирішені раніше частини загальної 
проблеми

Забезпечення громадської безпеки є 
однією із форм реалізації правоохоронної 
функції держави. Суб’єкти забезпечення 
громадської безпеки прямо чи опосеред-
ковано виконують правоохоронну функцію 
держави, проте виникає чимало протиріч, 
щодо нормативно-правового забезпечення 
їх діяльності, а також виконання ними по-
вноважень на практиці. 

Таким чином метою дослідження є 
визначення основних питань виконання 
суб’єктами забезпечення громадської безпе-
ки повноважень із реалізації правоохорон-
ної функції держави, надання пропозицій 
щодо їх вирішення.

Виклад основного матеріалу
Вважаємо, що функції суб’єктів забезпе-

чення громадської безпеки являються скла-
довою частиною правоохоронної діяльності 
держави в цілому. Забезпечення громад-
ської безпеки є обов’язком не лише право-
охоронних органів, а й інших суб’єктів (дер-
жавних та приватних органів організацій 
до компетенції яких входить вирішення 
питань забезпечення громадської безпеки). 
Крім того, відсутнє чітке розуміння понят-
тя правоохоронних органів України, О. М. 

Бандурка вважає, що правоохоронними ор-
ганами називають установи й організації, що 
функціонують у суспільстві й державі, осно-
вними завданнями діяльності яких є забез-
печення законності, боротьба зі злочинніс-
тю та іншими правопорушеннями [1, с. 8]. 
Одним із спеціальних та водночас основних 
суб’єктів забезпечення громадської безпеки 
є Національна поліція України, так, у ст. 2 
Закону України «Про Національну поліцію» 
визначено основні завдання органу, а саме: 
1) забезпечення публічної безпеки й поряд-
ку; 2) охорона прав і свобод людини, а також 
інтересів суспільства і держави; 3) протидію 
злочинності; 4) надання в межах, визначе-
них законом, послуг із допомоги особам, які 
через особисті, економічні, соціальні при-
чини або внаслідок надзвичайних ситуацій 
потребують такої допомоги [2]. Всі зазначені 
завдання є окремими та водночас об’єднані 
єдиною метою – забезпечення безпеки в 
державі, а отже – здійснення правоохорон-
ної функції. Повноваження Національної 
поліції у зв’язку із введенням в Україні воєн-
ного стану значно розширено. Працівники 
поліції приймають участь в здійсненні ева-
куації, проводять розслідування по викрит-
тю диверсантів, охороняють громадський 
порядок, в тому числі в населених пунктах, 
що знаходяться у безпосередній близькос-
ті із зоною ведення бойових дій, протисто-
ять мародерству. Статтю 8 Закону України 
«Про Національну поліцію» [2] доповнено 
частиною четвертою, яка передбачає, що 
під час дії воєнного стану поліція діє згідно 
з призначенням та специфікою діяльності 
з урахуванням тих обмежень прав і свобод 
громадян, а також прав і законних інтересів 
юридичних осіб, що визначаються відповід-
но до Конституції України та Закону Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану». 
Необхідно виділити те, що Національна по-
ліція України може отримувати безоплатно 
інформацію від державних органів, органів 
місцевого самоврядування, юридичних осіб, 
зокрема щодо військовополонених, згідно 
до ч. 36 ст. 23 ЗУ «Про Національну полі-
цію» [2]. Також Нaціональна поліція отри-
мує право на конвоювання осіб, зaтриманих 
зa пiдозрою у вчиненнi кримiнального пра-
вопорушення, узятих пiд варту, обвинуваче-
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них або засуджених до позбавлення волі, а 
також охороняє їх у залі суду, за ч. 37 ст. 23 
ЗУ «Про Національну поліцію» [2]. 
Правоохоронці розширюють співробіт-

ництво з Європейським поліцейським офі-
сом (Європолом) та діє як Національний 
контактний пункт між компетентними ор-
ганами України та Європолом; здійснюють 
представництво та забезпечують виконання 
зобов’язань України в Міжнародній орга-
нізації кримінальної поліції – Інтерполі та 
виступає як Національне центральне бюро 
Інтерполу; здійснюють збір біометричних 
даних осіб, відповідно до ч. 42, 43, 45 ст. 23 
ЗУ «Про Національну поліцію» [2].
Згідно із рішенням Ради національної 

безпеки і оборони України, введеним у дію 
в установленому порядку указом Президен-
та України, утворені відповідно до законів 
України військові формування залучають-
ся разом із правоохоронними органами до 
вирішення завдань, пов’язаних із запрова-
дженням і здійсненням заходів правового 
режиму воєнного стану, згідно з їх призна-
ченням та специфікою діяльності, закріпле-
но в ч. 1 ст. 16 ЗУ «Про правовий режим во-
єнного стану» [3].

 Важливе місце в системі правоохорон-
них органів, належить органам прокура-
тури. Це пояснюється специфікою роботи 
суб’єкта, визначеною нормами чинного зако-
нодавства [4]. Особливої уваги заслуговують 
повноваження з організацію та здійснення 
процесуального керівництва досудовим роз-
слідування кримінальних правопорушень 
та інші діяння, передбачені Кримінальним 
кодексом України [5], об’єктом яких є від-
носини у сфері національної безпеки й обо-
рони, що охороняються державою [6, с., с. 
22, 23]. 

 Для якісного забезпечення громад-
ської безпеки надзвичайно важливим є вза-
ємодія правоохоронних органів між собою, 
а також їх співпраця з іншими державними 
та приватними органами, організаціями, що 
прямо чи опосередковано виконують пра-
воохоронну функцію держави. Питання та-
кої взаємодії особливо актуальне, коли зло-
чинність носить різноманітний характер, 
глибоко законспірована, а їй протистоїть 
діяльність розгалуженої мережі підрозділів, 

правоохоронних органів, що потребує упо-
рядкування, взаємозв’язку, узгодженості їх 
спільних дій, відповідної підпорядкованос-
ті, маневру силами і засобами [7, с. 301]. Так, 
наприклад, діяльність слідчого полягає не 
лише в розслідуванні кримінального прова-
дження по суті, а й у встановленні причин 
та умов, які сприяли вчиненню криміналь-
ного правопорушення. Зі змісту матеріалів 
кримінального провадження можна вста-
новити за яких обставин було вчинене те 
чи інше кримінальне правопорушення, а 
також умови, які сприяли його вчиненню. 
Дослідивши статистичні звіти слідчих під-
розділів щодо розслідуваних кримінальних 
правопорушень можна встановити рівень 
злочинності в конкретному регіоні. Такі ві-
домості є дуже важливими для здійснення 
попередження злочинів, адже забезпечення 
громадської безпеки в першу чергу полягає 
в профілактичній діяльності задля недопу-
щення порушень прав та свобод людини і 
громадянина. Виходячи з цього, взаємодія 
слідчих підрозділів з іншими підрозділами 
Національної поліції, а також із слідчими 
підрозділами прокуратури, Служби безпе-
ки України, правоохоронними органами, 
до компетенції яких входить профілактика 
злочинності є необхідною складовою їх по-
всякденної діяльності. Важливим є те, щоб 
взаємодія правоохоронних органів та їх під-
розділів при забезпеченні громадської без-
пеки здійснювалась на всіх рівнях, однак, 
нажаль виникають непоодинокі випадки 
непорозуміння з боку керівництва та пра-
цівників цих органів. Часто обмін інфор-
мацією між ними проводиться формально, 
реальні спільні заходи, пов’язані із поперед-
женням злочинності здійснюються рідко, 
або полягають у формальному складанні зві-
тів та планів тощо. Таким чином складаєть-
ся уявлення про те, що кожен правоохорон-
ний орган виконує окреме завдання та має 
свої пріоритети. Тому доцільним є надання 
практичних і теоретичних рекомендацій 
щодо взаємодії правоохоронних органів та 
їх підрозділів. Законодавство, що регулює 
правоохоронну сферу має сприяти їх взає-
модії між собою, як на рівні керівництва, так 
і при повсякденному виконанні обов’язків 
працівниками цих підрозділів. В умовах во-
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єнного стану підвищується необхідність вза-
ємодії правоохоронних органів між собою. 
Така взаємодія має бути, як на офіційному, 
так і на неофіційному (побутовому) рівні. 
Працівники різних правоохоронних органів 
спільно залучаються до виконання завдань 
на територіях, наближених до зони ведення 
бойових дій, де не виключенням є випадки 
відсутності мобільного зв’язку, інтернету та 
інших засобів комунікації, тому вирішувати 
оперативні і тактичні задачі доводиться на 
підставі усних вказівок, доручень тощо, спи-
раючись на довіру і відданість справі заради 
досягнення єдиних цілей.
Що стосується забезпечення громадської 

безпеки, як форми здійснення правоохорон-
ної функції держави недержавними органа-
ми, то цілком доречно буде нагадати про 
можливість залучення громадськості до вка-
заного процесу. Використання можливостей 
інституцій громадянського суспільства може 
бути корисним під час підготовки управлін-
ських рішень відповідними суб’єктами реа-
лізації правоохоронної функції держави, що 
сприятиме забезпеченню належного рівня 
законності та правопорядку, суспільної зла-
годи, соціального миру, сталого розвитку 
тощо. Слід зазначити, що завдяки активній 
участі громадськості в різноманітних сус-
пільних процесах, у тому числі в процесах 
формування та реалізації державної полі-
тики у правоохоронній сфері, у конкретної 
людини можуть сформуватися відповідні 
соціальні цінності, розуміння необхідності 
дотримання правослухняної поведінки, об-
рання конкретного типу поведінки у зв’язку 
з усвідомленням необхідності залучення до 
різних аспектів громадського життя. У рам-
ках реалізації правоохоронної функції дер-
жави інституції громадянського суспільства 
мають право здійснювати цілеспрямований 
громадський вплив на прийняття рішень 
суб’єктами реалізації правоохоронної функ-
ції держави (як державними, так і недер-
жавними), запроваджувати в межах, визна-
чених на законодавчому рівні, відповідні 
механізми контролю за діяльністю зазначе-
них суб’єктів. Дотримання організаційних 
умов участі громадськості у формуванні дер-
жавної політики у правоохоронній сфері до-
сягається шляхом:

- застосування місцевими державними 
адміністраціями та місцевим самоврядуван-
ням заходів, спрямованих на залучення гро-
мадськості до формування і реалізації дер-
жавної політики у правоохоронній сфері (у 
тому числі на регіональному рівні);

- реальна консультація органів виконав-
чої влади та органів місцевого самовряду-
вання з громадськістю для прийняття важ-
ливих рішень, що стосуються правоохорон-
ної сфери з метою формування практичного 
підходу до вирішення зазначених питань;

- забезпечення доступу до результатів 
всіх етапів підготовки та прийняття управ-
лінських рішень органами виконавчої влади 
та місцевого самоврядування, а також на-
дання можливості ознайомлення з умовами 
та причинами прийняття таких;

- покращення прозорості діяльності ор-
ганів виконавчої влади та місцевого само-
врядування, а також роботи правоохорон-
них органів, шляхом висвітлення необхід-
ної для громадян інформації на офіційних 
веб-сайтах, інших електронних ресурсах 
цих органів, усуваючи формальний підхід 
до вказаного питання, інформація має бути 
реальною, актуальною, доступною для розу-
міння;

- висвітлення інформації щодо проектів 
нормативно-правових актів, що регулюють 
питання правоохоронної сфери, а також 
оприлюднення планів, проектів регіональ-
ного розвитку, що прямо чи опосередкова-
но впливають на стан безпеки в регіоні;

- сприяння роботі громадських рад та ін-
ших консультативно-дорадчих
органів при органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування;
- створення умов для проведення гро-

мадських експертиз діяльності
органів виконавчої влади, органів місце-

вого самоврядування, громадських
антикорупційних експертиз проектів 

нормативно-правових актів та
забезпечення врахування їх рекоменда-

цій тощо.
Тісний зв’язок спеціальних суб’єктів ре-

алізації правоохоронної функції держави з 
громадськими формуваннями та населен-
ням забезпечує достатньо високу ефектив-
ність діяльності, спрямованої на запобіган-
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ня вчиненню правопорушень, підтримання 
належного стану законності та правопоряд-
ку в державі. Серед пріоритетних напря-
мів реалізації інституціями громадянського 
суспільства правоохоронної функції держа-
ви (як самостійно, так і спільно з іншими 
суб’єктами), які визначені на законодавчо-
му рівні, слід виділити такі: забезпечення 
державної безпеки; охорона державного 
кордону та забезпечення встановленого 
прикордонного режиму; протидія право-
порушенням (зокрема, тероризму, корупції 
та торгівлі людьми); протидія насильству 
в сім’ї; забезпечення безпеки дорожнього 
руху тощо [8].
Децентралізація державної влади в 

Україні значно змінила підхід до реалізації 
усіх її функцій, адже повноваження органів 
місцевої влади, місцевого самоврядування 
стали значно розширені, збільшилась мож-
ливість впливати на глобальні проблеми ре-
гіонів. Крім того, обсяг питань, які вирішу-
ють ці органи у сфері забезпечення громад-
ської безпеки як форми реалізації правоохо-
ронної функції держави значно змінився. 
Так, місцеве самоврядування може здійсню-
вати правоохоронну функцію відповідно до 
законодавства, шляхом нормотворчої діяль-
ності, п. 44 ч. 1 ст. 26 Закону «Про місцеве 
самоврядування в Україні» [9] відносить до 
виключної компетенції сільських, селищ-
них, міських рад встановлення відповідно 
до законодавства правил з питань благо-
устрою території населеного пункту, забез-
печення в ньому чистоти і порядку, торгівлі 
на ринках, додержання тиші в громадських 
місцях. Відповідальність за порушення пра-
вил, встановлених сільськими, селищними, 
міськими радами, передбачена ст. 152, 159 
і 182 КпАП України. Місцеві ради активно 
працюють у даному напрямі, встановлюючи 
певний порядок обліку та видачі дозволу на 
розміщення ринків та торговельних май-
данчиків, здійснюючи нормативне регулю-
вання порядку забезпечення тиші у громад-
ських місцях і забезпечення нормального 
відпочинку громадян, визначаючи місця, в 
яких забороняється роздрібна торгівля ал-
когольними напоями або тютюновими виро-
бами тощо. До нормотворчої форми діяль-
ності тісно примикає розробка і прийняття 

різного роду місцевих програм і планів. Ці 
документи є декларативно-нормативними 
актами, оскільки визначають такі цілі й за-
вдання органів місцевого самоврядування 
на певний період, досягнення яких стає 
юридичним обов’язком зазначених органів. 
Найсуттєвішими у досліджуваній сфері є, 
безумовно, програми профілактики злочин-
ності, якими передбачаються конкретні за-
ходи, що здійснюються підрозділами Націо-
нальної поліції спільно з органами прокура-
тури, виконавчими органами місцевих рад 
тощо. Правозастосовча форма реалізується 
через прийняття рішень ради індивідуаль-
ного характеру, висновків і рекомендацій 
постійних комісій ради, рішень президій 
обласної, районної ради. У діяльності ви-
конкомів правозастосовча форма здійсню-
ється шляхом прийняття рішень з питань 
організаційної й поточної роботи, а також 
діяльності щодо виконання законодавства 
України та рішень місцевих рад. Контроль-
ні функції місцевого самоврядування також 
дуже важливі для виконання правоохорон-
ної функції держави, так відповідно до ст. 
38 Закону «Про місцеве самоврядування в 
Україні» [9] до повноважень сільських, се-
лищних, міських виконавчих органів місце-
вого самоврядування належить здійснення 
контролю за забезпеченням громадського 
порядку під час проведення зборів, мітин-
гів, маніфестацій і демонстрацій, спортив-
них, видовищних та інших масових заходів. 
Крім того, контрольна форма діяльності 
може полягати у заслуховуванні повідо-
млень керівників органів внутрішніх справ 
про їх діяльність щодо охорони громад-
ського порядку на відповідній території та 
порушення перед відповідними органами 
вищого рівня питання про звільнення з по-
сади керівників цих органів у разі визнання 
їх діяльності незадовільною. Під особливим 
контролем органів місцевого самоврядуван-
ня перебуває стан громадського порядку й 
законності. На пленарних засіданнях міс-
цевих рад регулярно заслуховуються звіти 
керівників правоохоронних органів про хід 
виконання комплексної програми профі-
лактики злочинності. За результатами таких 
звітів приймаються відповідні рішення [10, 
с., с. 73, 74]. Існують й інші не менш важливі 
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форми реалізації забезпечення громадської 
безпеки місцевим самоврядуванням, що під-
тверджує їх важливе значення для реаліза-
ції правоохоронної функції держави. Під час 
війни на місцеве самоврядування поклада-
ється значно більше навантаження. Не рід-
ко доводиться приймати рішення та працю-
вати в екстремальних умовах, забезпечува-
ти нагальні потреби громади на територіях, 
наближених до зони ведення бойових дій, 
взаємодіяти із міжнародними організаціями 
тощо. Відповідно до статті 4 Закону Укра-
їни «Про правовий режим воєнного стану» 
[3] на територіях, на яких введено воєнний 
стан, для забезпечення дії Конституції та 
законів України, забезпечення разом із вій-
ськовим командуванням запровадження та 
здійснення заходів правового режиму во-
єнного стану, оборони, цивільного захисту, 
громадського порядку та безпеки, охорони 
прав, свобод і законних інтересів громадян 
можуть утворюватися тимчасові державні 
органи − військові адміністрації.

Висновки
Охорона та регулювання суспільних від-

носин – саме це і є основним покликанням 
права. Охоронна функція права зумовлена 
соціальним призначенням напряму право-
вого впливу, націленого на охорону загаль-
нозначущих, найголовніших суспільних 
відносин, їх недоторканість [11, с. 51]. Охо-
ронна діяльність держави спрямовується на 
охорону самого права, оскільки від цього 
напряму залежить ефективність його функ-
ціонування, а охоронна функція права спри-
яє охороні наявних суспільних відносин. 
Таким чином, право охороняє відносини, 
які виникають в суспільстві, та тим самим 
утворює юридичне підґрунтя для діяльності 
правоохоронних органів і функціонування 
правоохоронної системи взагалі [12, с. 104]. 
Саме забезпечення громадської безпеки 
спрямоване на дотримання прав і свобод 
людини та громадянина, підтримання пра-
вопорядку, шляхом застосування заходів, 
передбачених законодавством. Суб’єкти за-
безпечення громадської безпеки виконують 
не що інше, як правоохоронні функції, на-
правлені на збереження спокою населення, 
надання захисту від протиправних пося-

гань. Звичайно, виконання правоохоронної 
функції здебільшого покладено на право-
охоронні органи, до компетенції яких вхо-
дить безпосереднє здійснення повноважень 
із дотримання законності та правопорядку, 
проте, як зазначалося вище, проаналізував-
ши діяльність суб’єктів забезпечення гро-
мадської безпеки, виявляється, що право-
охоронну функцію держави виконують й 
інші державні та приватні органи, органі-
зації, які своїми діями можуть вплинути на 
стан безпеки в державі, створити умови для 
дотримання правопорядку тощо. Війна Ро-
сійської Федерації проти України разом із 
негативними наслідками, мобілізувала усі 
без виключення державні органи та струк-
тури, в тому числі суб’єктів забезпечення 
громадської безпеки. Для належного вико-
нання ними правоохоронної функції значно 
розширено повноваження, змінено підходи 
до взаємодії між собою, прискорився обмін 
досвідом із іноземними правоохоронними 
органами тощо. 
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Yevdokimenko Serhii Anatoliiovych 
THEORETICAL AND PRACTICAL 

ISSUES OF IMPLEMENTING LAW 
ENFORCEMENT FUNCTION OF THE 

STATE BY ENTITIES ENSURING PUBLIC 
SAFETY

The issue of establishing law enforcement 
agencies and their place in the implementation 
of the law enforcement function of the state 
has been considered. Particular attention has 

been paid to the interaction and cooperation 
of law enforcement agencies with other public 
and private agencies, organizations that direct-
ly or indirectly perform the law enforcement 
function of the state. The author has singled 
out specifi c features of law enforcement agen-
cies’ activities in terms of the martial law. The 
importance of such interaction in crime pre-
vention and other preventive activities of law 
enforcement agencies has been noted. The em-
phasis has been placed on the need to improve 
the regulatory legal framework for the interac-
tion between entities that ensure public safety, 
avoiding a formal approach to the indicated 
issue. The author has noted the possibility of 
involving the public in ensuring public safety 
and, consequently, performing the law enforce-
ment function of the state. The ways of public 
participation in the formation of state policy in 
the law enforcement sphere have been deter-
mined; the priority directions for the imple-
mentation of the law enforcement function of 
the state by the institutions of civil society have 
been distinguished. The issues concerning the 
powers of local authorities, local self-govern-
ment in the implementation of the law enforce-
ment function of the state have been highlight-
ed; the forms of participation of local authori-
ties in ensuring public safety have been singled 
out. The author has noted the importance of 
the participation of local self-government and 
local executive agencies in crime prevention as 
one of the components of the implementation 
of the law enforcement function of the state. 
Changes in operation approaches of local self-
governments and local executive agencies in 
terms of the introduction of the martial law in 
Ukraine have been indicated.

Key words: law enforcement function of 
the state, public safety, entities ensuring public 
safety, interaction, special entities, public, local 
self-government, local authorities.
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ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÑÒÐÓÊÒÓÐÀ ÌÅÕÀÍ²ÇÌÓ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ 
ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÍÀÉÊÐÀÙÈÕ ²ÍÒÅÐÅÑ²Â ÄÈÒÈÍÈ: 

ÊÎÍÖÅÏÒÓÀËÜÍ² ÇÀÑÀÄÈ

Проаналізовано основні наукові підходи 
до визначення понять «правове забезпечен-
ня найкращих інтересів дитини», «механізм 
правового забезпечення найкращих інтер-
есів дитини». Досліджено сутність механізму 
правового забезпечення найкращих інтересів 
дитини. Визначено та надано характеристи-
ку структурних елементів механізму, в якості 
яких розглядаються акти міжнародного пра-
ва та національного законодавства, суб’єкти 
права, що наділені відповідними повноважен-
нями у сфері прав дитини (органи публічної 
влади, міжнародні та неурядові організації), 
принципи забезпечення найкращих інтересів 
дитини, гарантії (організаційно-правові дії, 
заходи, форми) та ресурси. Зроблено висновок 
про динамічність механізму правового забез-
печення найкращих інтересів дитини, що ви-
являється у постійному розвитку та взаємодії 
його складових.
Ключові слова: дитина, найкращі інтер-

еси дитини, правове забезпечення прав дити-
ни, механізм правового забезпечення, гарантії 
прав дитини, реалізація прав дитини, охорона 
прав дитини, захист прав дитини.
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відповідні права, свободи та інтереси дити-
ни, гарантуючи при цьому можливість без-
перешкодного користування ними. Однак 
закріплення в національному законодавстві 
прав, свобод та інтересів дитини зовсім не 
означає, що їм автоматично гарантується їх 
реалізація, охорона чи захист. Наявність та-
ких норм є необхідною, але не достатньою 
умовою для реалізації дитиною своїх прав, 
свобод та інтересів у різних сферах життє-
діяльності. Для цього важливим є процес 
трансформації прав, свобод та інтересів ди-
тини із сфери певних соціальних можливос-
тей у сферу реальної дійсності. Необхідно не 
лише імлементувати міжнародні стандарти 
прав дитини в українське законодавство, а 
й створити ефективний механізм правового 
забезпечення найкращих інтересів дитини, 
що буде створювати умови для гарантуван-
ня реалізації, охорони та захисту прав, сво-
бод та інтересів дитини.

Стан дослідження
Аналіз юридичної літератури підтвер-

джує, що питання механізм правового за-
безпечення найкращих інтересів дитини є 
досить актуальними для науковців та прак-
тиків. Так, зазначене питання стали пред-
метом наукового дослідження таких на-
уковців як К. Волинки, О. Дручек, О. Кос-
тюченко, О. Наливайко, Н. Опольської, 
П. Рабинович, В. Радзієвської, М. Cавенко 
та ін. Зокрема, О. Васильченко досліджував 
конституційно правовий механізм забезпе-
чення принципу рівності прав і свобод лю-

Актуальність дослідження
У сучасному світі рівень правового за-

хисту прав, свобод та інтересів дитини є 
основним пріоритетом діяльності кожної 
розвиненої держави. Важлива роль у забез-
печенні найкращих інтересів дитини нале-
жить саме уповноваженим державним ор-
ганам шляхом прийняття відповідних нор-
мативно-правових актів, які регламентують 
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дини та громадянина в Україні. Механізму 
адміністративно-правового забезпечення 
прав і свобод осіб присвячено праці І. Ієру-
салімової, Я. Лазур, Г. Тимчик. 
Міжнародний досвід захисту прав дити-

ни, функціонування міжнародних організа-
цій, що здійснюють захист прав дитини до-
сліджували Н. Коломоєць, О. Навроцький, 
М. Сірант. Водночас простежується відсут-
ність не лише системних, а навіть комплек-
сних досліджень щодо визначення складо-
вих механізму правового забезпечення най-
кращих інтересів дитини.
З огляду на вищенаведене, мета стат-

ті полягає у формуванні уявлення про ме-
ханізм правового забезпечення найкращих 
інтересів дитини в Україні як правового 
явища та його складових. Враховуючи мету 
дослідження, потребують вирішення на-
ступні завдання: аналіз основних наукових 
підходів до визначення поняття «механізм 
правового забезпечення найкращих інтер-
есів дитини»; характеристика структурних 
елементів механізму правового забезпечен-
ня найкращих інтересів дитини.

Результати дослідження
Для реалізації, охорони та захисту за-

кріплених прав і свобод дитини кожна дер-
жава повинна мати налагоджений механізм 
правового забезпечення прав і свобод дити-
ни, тобто систему засобів і чинників, що за-
безпечують необхідні умови поваги до всіх 
основних прав і свобод дитини, що регла-
ментовані актами міжнародного права та 
відповідного національного законодавства.
Питання механізму правового забезпе-

чення найкращих інтересів дитини та його 
окремих складових постійно є предметом 
дослідження науковців із загальної теорії 
права та різних галузей права – конститу-
ційного, адміністративного, цивільного 
тощо. У зв’язку із цим, як правило, меха-
нізм правового забезпечення найкращих 
інтересів дитини розкривають через такі 
загальні правові явища як «правове забез-
печення прав і свобод людини», «механізм 
правового забезпечення прав людини (осо-
би)».
Аналізуючи існуючі підходи до визна-

чення поняття «правове забезпечення прав 

і свобод людини», можна дійти висновку 
про одностайність розуміння цього понят-
тя. Так, В. Демиденко та О. Домбровська, 
під правовим забезпеченням прав і свобод 
людини розглядають сприяння їх реалі-
зації, охорони та захисту [1; 2]; на думку 
К. Волинки – це також дотримання, визна-
ння, гарантування [3]. Крім того, К. Волин-
ка розглядає відповідні форми забезпечен-
ня прав і свобод особи як зовнішні прояви 
взаємоузгодженого функціонування скла-
дових елементів механізму забезпечення 
прав і свобод особи, спрямовані на перетво-
рення закріплених в законі прав і свобод у 
дійсність. Ними виступають забезпечення 
реалізації прав і свобод особи, забезпечення 
охорони прав і свобод особи та забезпечен-
ня захисту прав і свобод особи [4].
Ю. Кравченко, О. Наливайко, П. Рабі-

нович, розвиваючи думку К. Волинки, ро-
блять акцент на діяльності органів публіч-
ної влади, громадських об’єднань і грома-
дян щодо сприяння реалізації прав і свобод 
людини (шляхом позитивного впливу на 
формування їх загальносоціальних гаран-
тій); охорони прав і свобод людини (шля-
хом впровадження заходів з метою попе-
редження, профілактики порушень прав і 
свобод людини); захисту прав і свобод лю-
дини (відновлення порушеного правового 
стану, притягнення порушників до юри-
дичної відповідальності) [5, с.130; 6, с. 18; 7, 
С. 22-23].
Дещо інша позиція О. Марцеляка, який 

надає визначення забезпечення прав та 
свобод людини через здійснення певних 
дій, які спрямовані на: а) удосконалення 
національного законодавства країни і при-
ведення його до міжнародних стандартів у 
галузі прав людини; б) реалізацію громадя-
нами своїх прав і свобод; в) охорону прав 
і свобод людини та громадянина; г) захист 
прав і свобод людини та громадянина [8, 
с. 36].
З огляду на це, О. Дручек вважає, що 

поняття «забезпечення прав людини» слід 
розкривати через конструкцію «створення 
умов», або «впорядкування», оскільки озна-
чені дії самі по собі є процесом і станом, пе-
редбачають різні форми діяльності органів 
публічної влади [9]. Доповнюючи, І. Гри-
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горенко зазначає, що при цьому найважли-
вішим чинником реального забезпечення 
прав і свобод людини (разом із визнанням, 
дотриманням і повагою) є гарантування, 
яке здійснюється за допомогою специфіч-
них засобів – гарантій, що надають усім еле-
ментам правового статусу особи реального 
змісту, завдяки яким стає можливим безпе-
решкодне здійснення прав і свобод, охоро-
на від можливих протиправних посягань і 
захист від незаконних порушень [10].
На підтримку вищезазначеної позиції, 

В. Сірко розглядає правове забезпечення 
прав суб’єкта права як здійснюваний держа-
вою за допомогою правових норм, припи-
сів, засобів та заборон процес упорядкуван-
ня суспільних відносин щодо юридичного 
закріплення, реалізації, охорони, захисту та 
відновлення прав та інтересів відповідних 
суб’єктів [11]; О. Косілова під правовим за-
безпеченням прав і свобод розуміє систему 
їх гарантування, створення сприятливих 
умов для їх здійснення, охорона, захист 
суб’єктивних свобод від правопорушення, 
регламентацію порядку дій суб’єктів права 
з метою недопущення порушення гаранто-
ваних прав, усунення можливостей такого 
порушення або порядку відновлення по-
рушених прав шляхом закріплення відпо-
відних прав, повноважень цих суб’єктів та 
органів [12, с. 154].
Через сукупність процесів, які відбува-

ються внаслідок функціонування складових 
елементів забезпечення прав та свобод лю-
дини, Н. Опольська робить висновок, що 
охорона, реалізація і захист – це процесуаль-
ні стадії механізму забезпечення прав і сво-
бод людини. Процесуальна стадія механізму 
забезпечення прав і свобод особи – це відо-
соблена, відносно відділена часом та логічно 
пов’язана сукупність дій суб’єктів, спрямо-
ваних на досягнення мети механізму забез-
печення прав і свобод особи. Процесуальні 
стадії механізму забезпечення прав і свобод 
людини, охорона, реалізація і захист мають 
певну послідовність, можуть переходити від 
однієї до іншої залежно від юридичних фак-
тів. Винятком є стадія охорони прав і свобод 
людини, яка є безперервною [13].
О. Костюченко характеризує ключові 

ознаки правового забезпечення прав особи 

шляхом виключення його складових. Зо-
крема, він зазначає, якщо виключити нор-
ми права, які утворюють правові умови реа-
лізації прав і свобод, то відповідно забезпе-
чення втратить нормативність й перестане 
бути правовим; у разі виключення засобів 
реалізації прав і свобод закріплені норми 
права втратять свою дієвість; відсутність га-
рантій нівелює обов’язок держави створити 
умови користування правами і свободами; 
виключення охорони унеможливлює по-
передження порушень прав і свобод; від-
сутність захисту зробить неможливим від-
новлення порушених прав. Виключення з 
необхідних ознак безперервної діяльності 
суб’єктів права загалом робить неможли-
вим весь процес забезпечення, починаю-
чи від створення правових умов реалізації 
прав і свобод і завершуючи охороною цих 
прав і свобод, а у крайньому випадку і за-
хистом порушених прав тощо [14, c. 15]. 
Таким чином, підсумовуючи вищенаве-

дене, під правовим забезпечення слід ро-
зуміти діяльність уповноважених суб’єктів 
права, в межах їх компетенції, зі створення 
належних умов для реалізації, гарантуван-
ня, охорони та захисту прав і свобод осіб за 
допомогою різних засобів, інструментів.
Переходячи до розгляду механізму пра-

вового забезпечення прав і свобод, слід ска-
зати, що саме зміст поняття «правового за-
безпечення прав і свобод» є основою розу-
міння сутності правового явища «механізм 
правового забезпечення прав і свобод». В 
юридичній літературі питанням поняття та 
структури механізму правового забезпечен-
ня прав і свобод приділено достатньо уваги 
з боку науковців, що акцентували увагу на 
різних аспектах цього правового явища.
Так, К. Волинка, О. Васильченко, 

Т. Бабкова роблять наголос на динамічності 
механізму забезпечення прав і свобод люди-
ни (особи), наголошуючи, що правова кате-
горія «механізм забезпечення прав і свобод 
людини (особи)» уявляє собою: динамічні 
взаємозв’язки між основними умовами, пе-
редумовами і засобами забезпечення прав і 
свобод особи та їх взаємодії. Така взаємодія 
є не лише збірною, але й системною, дозво-
ляє охопити весь процес забезпечення прав 
і свобод особи, подати його в системно-ди-
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намічному вигляді, розкрити структуру, 
взаємозв’язок і взаємодію всіх елементів і 
ланок забезпечення прав і свобод, з’ясувати 
їх специфічні функції, узагальнити в єди-
ному процесі юридичні і загальносоціальні 
аспекти забезпечення прав і свобод особи 
та виявити їх взаємний вплив свобод. При 
цьому механізм забезпечення прав і свобод 
особи виступає єдиним, цілісним і якісно 
самостійним явищем правової системи, є 
комплексом взаємозв’язаних і взаємодію-
чих юридичних передумов, нормативних 
засобів та загальносоціальних умов, які 
створюють належні юридичні і фактичні 
можливості для повноцінного здійснення 
кожним своїх прав і свобод [4]; динамічний 
взаємозв’язок норм та інститутів права, які 
характеризують формальний і матеріаль-
ний зміст прав людини в їх взаємодії, а та-
кож установлюють базові принципи органі-
зації та функціонування органів державної 
влади та місцевого самоврядування в час-
тині сприяння реалізації та захисту таких 
прав і свобод, визначених конституцією та 
імплементованих у систему національно-
го законодавства нормами міжнародного 
права [15, с. 27-28]; динамічну, взаємоузго-
джену та взаємопов’язану систему встанов-
лених Конституцією та законами України 
правових форм, засобів і заходів, за допо-
могою яких здійснюється реалізація прав і 
свобод людини та громадянина, їх охорона 
та захист [16, с. 75].
Як сукупність правових інструментів та 

засобів розглядають механізм правового за-
безпечення прав і свобод особи О. Косіло-
ва, В. Радзієвська, М. Цвік, О. Петришин, 
Л. Нікітенко. Зокрема, механізм правового 
забезпечення прав і свобод особи є: функ-
ціонуюча як єдине ціле система правових 
засобів, за допомогою яких здійснюється 
правове регулювання суспільних відносин 
[16 с. 154]; системою правових інструментів 
та засобів, створених та закріплених держа-
вою для регулювання процесів у сфері прав 
і свобод людини і громадянина через від-
повідні органи, їх реального визначення та 
здійснення. Так, зазначений механізм вхо-
дить до складу системи загальносоціальних, 
юридичних, внутрішньодержавних та між-
народних гарантій прав і свобод людини і 

громадянина. Стає дієвим у взаємодоповне-
ні та спільній роботі [17]; системою загаль-
них (політичних, економічних, духовних 
та ін.) і спеціально юридичних засобів та 
інститутів, спрямованих на створення умов 
для реалізації прав людини, а також забез-
печення їх всебічної охорони та захисту від 
порушень [18, с. 456]; системою засобів і 
чинників, за допомогою яких реалізуються 
права і свободи особи та їх охорона відпо-
відними зобов’язаними суб’єктами держав-
ної влади, а в разі порушення - їх захист і 
відновлення [19]. 
Цікавою є думка Л. Ярмол, що на забез-

печення прав людини спрямовані різні со-
ціальні засоби, які в сукупності становлять 
соціальний механізм забезпечення прав 
людини. Він, в свою чергу, охоплює наступ-
ні механізми: міжнародний механізм забез-
печення прав людини; юридичний (вну-
трішньодержавний) механізм забезпечення 
прав людини; механізм забезпечення прав 
людини за допомогою інших соціальних 
засобів (моральних, релігійних тощо). Під 
юридичним механізмом забезпечення прав 
людини Л. Ярмол розуміє систему ефектив-
них юридичних засобів (гарантій) реаліза-
ції, охорони та захисту прав людини, закрі-
плених у нормативно-правових актах та в 
інших джерелах права, а також засобів, за 
допомогою яких формується правосвідо-
мість людини [20].
Розглядаючи механізм забезпечення 

прав і свобод людини і громадянина М. Са-
венко наголошує, що основу цього механіз-
му становлять правові принципи, норми 
(юридичні гарантії), а також умови і вимоги 
діяльності органів влади, органів місцевого 
самоврядування, їх посадових осіб, грома-
дян, які в сукупності забезпечують дотри-
мання, реалізацію і захист прав та свобод 
громадян. Автор вважає, що це система 
взаємопов’язаних конституційних норм, які 
закріплюють основні права та свободи гро-
мадян і встановлюють гарантії їх реалізації, 
а також систему органів державної влади, 
місцевого самоврядування, інших інститу-
цій держави, які забезпечують, охороняють 
і захищають основні права та свободи гро-
мадян [21, с. 74]. Механізм забезпечення 
прав і свобод включає заходи зі створення 
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умов для здійснення прав і свобод, їхньої 
реалізації. Механізм забезпечення прав і 
свобод охоплює заходи політичного, еко-
номічного, організаційно-технічного, адмі-
ністративного, соціально-психологічного, 
юридичного характеру, які в сукупності до-
зволяють успішно реалізувати права і сво-
боди. Складовою механізму забезпечення 
прав і свобод є гарантії, які сприяють реалі-
зації прав і свобод [22].
Значні зусилля для всебічного дослі-

дження цього правового явища докладають 
не лише спеціалісти із загальної теорії дер-
жави і права, а й фахівці галузевих наук, зо-
крема адміністративно права.
Механізм адміністративно-правового 

забезпечення прав і свобод особи, на дум-
ку І. Ієрусалімової, Г. Тимчик, являє собою 
комплексну систему закріплених законом 
адміністративно-правових засобів, що за-
стосовуються органами державної влади 
з метою забезпечення адміністративних 
прав, свобод та інтересів осіб, надання їм 
допомоги в реалізації та відновленні право-
вого статусу і передбачає у разі необхідності 
їх звернення до органів державної влади, 
включаючи суд, а також інші адміністратив-
но-захисні заходи, що здійснюються у ви-
падках, передбачених законодавством [23].
Як вважає Я. Лазур, адміністративно-

правовий механізм забезпечення прав і 
свобод громадян у сфері публічного управ-
ління – це процес діяльності державних ор-
ганів та органів місцевого самоврядування 
щодо створення належних умов реалізації, 
охорони та захисту прав і свобод громадян 
від протиправних дій шляхом виконання 
матеріальних і процесуальних юридичних 
засобів та способів [24, с. 17; 25].
Аналіз вищенаведених підходів до ро-

зуміння поняття і змісту механізму право-
вого забезпечення прав і свобод людини 
(особи) дає нам підстави стверджувати, що 
він є системою взаємопов’язаних складових 
– інституцій, засобів, заходів, інструмен-
тів, що застосовуються під час діяльності 
органів публічної влади та інших суб’єктів 
права влади для створення умов реалізації, 
охорони та захисту прав людини (особи) із 
дотриманням юридичних гарантій. Таке 
розуміння, на нашу думку, є прийнятним й 

для механізму правового забезпечення най-
кращих інтересів дитини.
Для формулювання авторського визна-

чення «механізм правового забезпечення 
найкращих інтересів дитини» проаналізує-
мо вже наявні підходи його трактування. 
Наприклад, існує точка зору про те, що 

під механізмом захисту прав дитини розу-
міється система взаємодіючих соціальних та 
правових засобів, що застосовуються для за-
безпечення реалізації її прав, тобто це сис-
тема взаємодіючих засобів соціального та 
правового захисту прав дитини [26]. 
М. Сірант зазначає, що механізм пра-

вового захисту прав та законних інтересів 
неповнолітніх являє собою сукупність його 
складових елементів: правових норм, нор-
мативних актів, правових відносин, індиві-
дуальних актів, правової свідомості та пра-
вової культури. А його основою виступає 
міжгалузевий правовий інститут захисту 
прав та законних інтересів неповнолітніх 
[27].
Говорячи про адміністративно-правове 

забезпечення прав, свобод і інтересів ди-
тини, О. Дручек наголошує на здійсненні 
уповноваженими органами в межах визна-
ченої законом компетенції за допомогою 
спеціального адміністративного механізму 
впливу на суспільні відносини з метою за-
хисту, охорони, відновлення прав, свобод 
та інтересів дитини, а також профілактики 
та припинення їх порушень [9].
Досліджуючи механізм адміністративно-

правового забезпечення прав і свобод непо-
внолітніх, Т. Корж-Ікаєва робить висновок, 
що це сукупність адміністративно-правових 
заходів, спрямованих на створення відпо-
відних умов для ефективної реалізації, охо-
рони, захисту й відновлення порушених 
прав і свобод неповнолітніх. Головними 
його ознаками є: сукупність адміністратив-
но-правових заходів і засобів; система га-
рантій; відповідні умови реалізації, їх охо-
рона, захист та відновлення; регулювання 
переважно нормами адміністративного і 
конституційного права [28, с. 7-8].
Підтримуючи вищенаведені визначен-

ня, враховуючи, що забезпечення найкра-
щих інтересів дитини – це дії та рішення, 
що спрямовані на задоволення індивіду-
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альних потреб дитини відповідно до її віку, 
статі, стану здоров’я, особливостей розви-
тку, життєвого досвіду, родинної, культур-
ної та етнічної належності, під механізмом 
правового забезпечення найкращих інтер-
есів дитини слід розуміти цілісне, самостій-
не явище правової системи, що становить 
комплекс взаємозв’язаних і взаємодіючих 
елементів - норми права, суб’єкти права, 
гарантій, правові засоби і заходи, які ство-
рюють належні юридичні і фактичні умови 
для реалізації, охорони та захисту дитиною 
своїх прав, свобод і інтересів.
Кожне із наведених вище визначень ме-

ханізму правового забезпечення прав лю-
дини, зокрема прав дитини, містить систему 
певних елементів, які взаємопов’язані між 
собою та мають єдину загальну мету. Вихо-
дячи з цього, Є. Голікова робить висновок, 
що будь-який механізм має свою внутріш-
ньо організовану побудовану структуру, 
елементи якої знаходяться у взаємозв’язку 
та підпорядкуванні [29, с. 131].
Досліджуючи структуру механізму пра-

вового забезпечення прав людини та меха-
нізму правового забезпечення найкращих 
інтересів дитини, можна зробити висновок 
про різноманітність думок науковців щодо 
складових цих механізмів. Дещо позиції до-
слідників збігаються, а іноді є доповнення-
ми. 
Наприклад, О. Гришко, І. Бакірова зво-

дять всі складові механізму правового за-
безпечення прав людини до двох елементів 
- нормативного та інституційного [30, с. 33; 
31]. Нормативною основою механізму за-
безпечення права людини і громадянина 
на судовий захист є конституційні норми 
та конкретизуючі норми поточного законо-
давства, за допомогою яких здійснюється 
закріплення загальних, формально визна-
чених правил поведінки, які покликані за-
безпечити єдиний порядок та стабільність 
регулювання суспільних відносин у сфері 
забезпечення права людини на реалізацію, 
охорону та судовий захист шляхом ство-
рення, зміни чи відміни правових норм, 
визначення сфери їх дії та кола учасників. 
Інституційний елемент включає діяльність 
органів державної влади, яка за допомогою 
своїх владних повноважень забезпечує га-

рантування, реалізацію, охорону, захист та 
відновлення права людини на судовий за-
хист [31].
В. Радзієвська складовими механізму 

правового забезпечення прав людини вва-
жає гарантії; систему відповідних держав-
них органів, що відповідно охороняють, 
захищають права і свободи від порушень, 
а також відновлюють їх у разі порушення; 
інші правові механізми, через які права і 
свободи людини і громадянина стають ре-
альними [17].
Акцентуючи увагу на важливості кож-

ного структурного елементу механізму пра-
вового забезпечення прав і свобод особи, 
К. Волинка відносить до останніх: право-
вий статус особи як юридичну передумову 
забезпечення прав і свобод, що закріплює 
у нерозривній єдності права, свободи і 
обов’язки як нормативно забезпечену мож-
ливість користуватись суспільними благами, 
що опосередковуються ними, та необхід-
ність слідувати певним типам поведінки в 
інтересах інших осіб, суспільства і держави; 
нормативно-правові засоби забезпечення 
прав і свобод особи (юридичні гарантії), що 
створюють належні юридичні можливості 
для ефективного здійснення, охорони і за-
хисту прав і свобод особи; загальносоціаль-
ні умови забезпечення прав і свобод особи 
як комплекс соціально-економічних, полі-
тичних, культурних та інших умов суспіль-
ної життєдіяльності виступають фактичним 
середовищем здійснення, охорони і захисту 
прав і свобод [4].
До складовими механізму захисту прав 

людини, на думку Ю. Сидорчука, є право на 
захист; форма та спосіб захисту прав; про-
цес та порядок звернення до відповідних 
органів, установ та організацій. Механізм 
захисту прав як система характеризується 
діалектичною взаємозалежністю цілого й 
частини, кожний елемент якого займає пев-
не місце і здійснює певні функції у ньому. 
Безперечно, механізм захисту прав пови-
нен бути органічно цілісним та логічно по-
слідовним процесом. Сутність будь-якого 
механізму захисту прав полягає в послідов-
ності дій людини й досягненню певного 
результату. Діяльність людини при цьому 
полягає у відновленні становища, що існу-
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вало до порушення конкретного права осо-
би [32, с. 33].
У свою чергу В. Васьковська, серед 

структурних елементів механізму забезпе-
чення прав і свобод людини, у тому числі 
й дитини, виділяє: а) юридичні передумови 
забезпечення прав на безпеку (тобто наяв-
ність у неї правового статусу); б) норматив-
но-правові засоби забезпечення права на 
безпеку (вони становлять собою юридичні 
гарантії); в) загальносоціальні умови реа-
лізації, охорони, захисту права на безпеку 
(фактичне соціальне макросередовище, у 
якому здійснюється забезпечення права на 
безпеку) [33].
Основними елементами механізму за-

безпечення прав і свобод людини Я. Лазур 
вважає: а) норму права; б) правовідносини; 
в) принципи прав і свобод громадян; г) ста-
дії їх забезпечення; д) гарантії здійснення 
прав і свобод громадян; е) юридичні факти; 
є) акти застосування норм права. Крім того, 
науковець виокремлює функціональні скла-
дові частини вказаного механізму, до яких 
належать правова свідомість та правова 
культура, юридичні факти, законність, акти 
тлумачення та акти застосування норм пра-
ва, які не є обов’язковими елементами за-
значеного механізму, однак значним чином 
впливають на його ефективність [24, с. 7].
Зважаючи на викладене вище, на нашу 

думку, механізм правового забезпечення 
найкращих інтересів дитини складається з 
наступних елементів: 

- акти міжнародного права та націо-
нального законодавства;

- суб’єкти права, що наділені відповід-
ними повноваженнями у сфері прав дитини 
(органи публічної влади, міжнародні та не-
урядові організації); 

- принципи забезпечення найкращих 
інтересів дитини; 

- гарантії (організаційно-правові дії, за-
ходи, форми);

- ресурси (кадрове, інформаційне, мате-
ріальне, технічне забезпечення тощо). На 
нашу думку, в межах даного підрозділу буде 
доцільно надати коротку характеристику 
кожному із зазначених елементів.
Сьогодні українське суспільство вже від-

чуває, що поступово становиться частиною 

європейської спільноти, її цінностей. Од-
нією із основних характеристик сучасного 
суспільного життя є глибокі інтеграційні 
процеси, які охоплюють різні сфери. По-
силення міграційних процесів, глобалізація 
породжують виникнення правовідносин, 
що виходять за межі правової системи од-
нієї держави, але потребують правового 
регулювання. Кордони внутрішньої юрис-
дикції держав вже не є незмінними, держа-
ви дозволяють міжнародно-правове регу-
лювання питань, які традиційно вважалися 
такими, що стосуються лише внутрішньо-
державних відносин. Одним з основних 
компонентів державної політики України 
у сфері захисту дитинства є удосконален-
ня нормативно-правової бази, у тому числі, 
імплементація норм міжнародного права. 
Результатом цієї діяльності є те, що на сьо-
годні Україна є учасницею цілого ряду між-
народних документів у сфері забезпечення 
прав дитини [34].
Свідченням наміру України забезпе-

чувати реалізацію, охорону та захист прав 
дитини є, серед іншого, постійна робота за-
інтересованих органів влади з підготовки 
пропозицій про приєднання України до 
міжнародних договорів у сфері забезпечен-
ня прав дитини.
Таким чином, законодавство у сфері за-

безпечення прав дитини, зокрема найкра-
щих інтересів дитини, – це поєднання, тіс-
ний взаємозв’язок норм міжнародного пра-
ва та актів національного законодавства.
Першим кроком у цьому напрямку була 

ратифікація Україною ще 27 лютого 1991 
року (набуття чинності 27 вересня 1991 
року) Конвенції про права дитини від 20 
листопада 1989 року [35], яка є основним 
документом, що визначає правові стандар-
ти у сфері захисту прав дитини.
Важливе значення має ратифікація низ-

ки міжнародних договорів у сфері сімейно-
го права, розроблених в рамках Ради Євро-
пи і Гаазької конференції з міжнародного 
приватного права, що дозволяють вирі-
шувати практичні питання, які стосуються 
здійснення прав дітей, регулюють відноси-
ни батьків і дітей, як матеріальні, так і осо-
бисті. Зокрема щодо цивільно-правові ас-
пекти міжнародного викрадення дітей [36], 
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про юрисдикцію, право, що застосовується, 
визнання, виконання та співробітництво 
щодо батьківської відповідальності та захо-
дів захисту дітей; про контакт з дітьми; про 
стягнення аліментів за кордоном; про ви-
знання та виконання рішень стосовно опі-
ки над дітьми та про поновлення опіки над 
дітьми; про усиновлення тощо.
Крім того, Україна вже не лише приєд-

нується до чинних Конвенції, але й бере ак-
тивну участь у розробці нових міжнародних 
інструментів у сфері сімейного права як, на-
приклад Європейської конвенції з усинов-
лення (переглянутої), Конвенції Ради Євро-
пи про захист дітей від сексуальної експлу-
атації та сексуального розбещення, Конвен-
ції про міжнародне стягнення аліментів на 
дітей та інших форм сімейного утримання.
Зазначені Конвенції після надання зго-

ди на їх обов’язковість Верховною Радою 
України відповідно до статті 9 Конституції 
України [37] стають частиною національно-
го законодавства України.
Українське законодавство у сфері забез-

печення найкращих інтересів д итини скла-
дається з Конституції України [37];
законів - Закон України «Про охорону 

дитинства» [38], Сімейний кодекс України 
[39], Цивільний кодекс України [40], Ко-
декс України про адміністративні правопо-
рушення [41], Кримінальний кодекс Украї-
ни [42], [43];
підзаконних нормативно-правових ак-

тів – постанов Кабінету Міністрів України – 
«Питання діяльності органів опіки та піклу-
вання, пов’язаної із захистом прав дитини» 
від 24.09.2008 № 866 [44], «Про затверджен-
ня Порядку повернення до України позбав-
лених батьківського піклування дітей, які є 
громадянами України» від 23.04.2003 № 569 
[45], «Про затвердження Порядку призна-
чення і виплати державної допомоги сім’ям 
з дітьми» від 27 грудня 2001 р. № 1751 [46] 
тощо; наказів профільних міністерств - на-
каз Міністерства соціальної політики Укра-
їни «Про затвердження форми Заяви про 
призначення усіх видів соціальної допомо-
ги, компенсацій та пільг» від 21 квітня 2015 
року № 441 [47], «Про ведення банку даних 
про дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьків-
ського піклування, і сім’ї потенційних уси-

новлювачів, опікунів, піклувальників, при-
йомних батьків, батьків-вихователів» від 
28.12.2015 № 1256 [48];
Окремо слід розглядати роз’яснення 

Міністерства юстиції України - «Принци-
пи та положення Європейської конвенції 
про усиновлення дітей (переглянутої)» від 
20.04.2011 [49], «Щодо змін у законодав-
стві у зв’язку з ратифікацією Європейської 
конвенції про усиновлення дітей (пере-
глянутої)» від 14.04.2011 [50]; судових рі-
шеннях; постановах Пленуму Верховно-
го Суду [51]; узагальненнях Верховного 
Суду [52].
Забезпечення найкращих інтересів ди-

тини безпосередньо відбувається за безпо-
середньої активної участі суб’єктів права, 
що наділені відповідними повноваження-
ми. Зазначених суб’єктів науковці класифі-
кують за різними критеріями: міжнародні 
(урядові, неурядові) та вітчизняні (органи 
державної влади загальної та спеціальної 
компетенції) [53, с. 101]; державні та недер-
жавні [54, с. 53].
До національних суб’єктів забезпечен-

ня найкращих інтересів відносяться органи 
державної влади (загальної компетенції, для 
яких захист прав дитини є одним з напрям-
ків роботи (Верховна Рада України, Кабінет 
Міністрів України, Президент України); 
спеціальної компетенції, які й створені саме 
для того, щоб забезпечувати реалізацію, 
охорону та захист прав дитини (Уповнова-
жений Президента України з прав дитини, 
центри соціально-психологічної реабіліта-
ції дітей, уповноважені підрозділи органів 
Національної поліції, підрозділи ювеналь-
ної превенції органів Національної поліції, 
Міжвідомча координаційна рада з питань 
правосуддя щодо неповнолітніх тощо), міс-
цевого самоврядування, а також недержав-
ні органи (формування, організації), які не 
наділені державно-владними повноважен-
нями у сфері захисту прав дитини, але були 
створені спеціально для реалізації, охоро-
ни та захисту її прав ( Ла Страда – Украї-
на, громадська організація «Всеукраїнська 
Фундація «Захист Прав Дітей», Громадська 
організація «МАRТ», Українська Мережа за 
Права Дитини) та громадськість [53, с. 101; 
13]. 
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Так, відповідно до ст. 5 Закону Украї-
ни «Про охорону дитинства» [38] основні 
засади охорони дитинства та державну по-
літику у цій сфері визначає Верховна Рада 
України шляхом затвердження відповідних 
загальнодержавних програм. Проведення 
державної політики щодо охорони дитин-
ства, розробку і здійснення цільових зага  ль-
нодержавних програм соціального захисту 
та поліпшення становища дітей, підтримки 
сімей з дітьми, координацію діяльності цен-
тральних та місцевих органів виконавчої 
влади у цій сфері забезпечує Кабінет Міні-
стрів України. Щорічно Кабінет Міністрів 
України звітує Верховній Раді України про 
стан демографічної ситуації в Україні, ста-
новище дітей та тенденції його змін у ході 
впроваджених соціально-економічних пе-
ретворень.
Місцеві органи виконавчої влади та 

органи місцевого самоврядування відпо-
відно до їх компетенції, визначеної зако-
ном, забезпечують: проведення державної 
політики у сфері охорони дитинства, роз-
роблення і здійснення галузевих та регіо-
нальних програм поліпшення становища 
дітей, підтримки сімей з дітьми, вирішення 
інших питань у цій сфері; розвиток мере-
жі навчальних закладів, закладів охорони 
здоров’я, соціального захисту, а також по-
зашкільних навчальних закладів, діяльність 
яких спрямована на організацію  дозвілля , 
відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнен-
ня їх матеріа льно-технічної бази; вирішен-
ня питань щодо забезпечення прав дітей, 
встановлення опіки і піклування, створення 
інших передбачених закон одавством умов 
для виховання дітей, які внаслідок смерті 
батьків, позбавлення батьків батьківських 
прав, хвороби батьків чи з інших причин 
залишилися без батьківського піклування, 
а також для захисту особистих і майнових 
прав та інтересів дітей тощо [38].
Інші органи виконавчої влади в межах 

своїх повноважень: подають Кабінету Мі-
ністрів України пропозиції щодо вдоскона-
лення положень законодавства, які стосу-
ються забезпечення захисту прав дітей; по-
дають висновки до проектів законодавчих 
актів із зазначених питань; надають засобам 
масової інформації, громадськості та особам 

чи органам, які займаються вирішенням 
питань захисту дітей, загальну інформацію 
про забезпечення захисту прав дітей [38]. 
У порядку, встановленому законодав-

ством, трудові колективи, благодійні та інші 
громадські організації, фізичні особи мо-
жуть брати участь   у забезпеченні реалізації 
заходів з охорони дитинства, поліпшення 
становища дітей, створення розвиненої сис-
теми сімейних форм виховання дітей-сиріт 
і дітей, позбавлених батьківського піклу-
вання, та патронату над дітьми, які пере-
бувають у складних життєвих обставинах, 
розвитку послуг з підтримки батьків або 
осіб, які їх замінюють, заходів, спрямова-
них на забезпечення відповідних умов для 
виховання, освіти, всебічного гармонійно-
го культурного і фізичного розвитку дити-
ни. Держава сприяє трудовим колективам, 
громадським та благодійним організаціям, 
іншим об’єднанням громадян та фізичним 
особам у їх діяльності, спрямованій на по-
ліпшення становища дітей, охорону їх прав 
та інтересів, заохочує розвиток усіх форм 
благодійності, патронату і спонсорства 
щодо дітей шляхом надання податкових, 
інвестиційних, митних, кредитних та та-
рифних пільг у порядку, встановленому за-
конами України [38].
Серед міжнародних суб’єктів забезпе-

чення найкращих інтересів дитини можна 
назвати міжнародні (міжурядова/урядова) 
організації дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 
Комітет з прав дитини, що є постійно дію-
чими об’єднаннями держав; міжнародні не-
урядові організації «Kids Charity Fund» [55], 
«Save the Children», «Defence for Children», 
«KidsRights Foundation», «Children’s 
Defense Fund», «Plan International», «ECPAT 
International» [56-58] тощо).
У своїй діяльності суб’єкти забезпечен-

ня найкращих інтересів дитини мають ке-
руватися відповідними принципами забез-
печення найкращих інтересів дитини - пра-
вилами поведінки, які встановлюють осно-
вні вимоги до діяльності суб’єктів у сфері 
забезпечення найкращих інтересів дитини. 
Принципи забезпечення найкращих інтер-
есів дитини на сьогодні закріплені у Декла-
рації прав дитини від 20 листопада 1959 
року [59]; Конвенції про права дитини від 
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20 листопада 1989 року [35]; Законом Укра-
їни «Про охорону дитинства» [38] тощо.
Так, Декларація прав дитини від 20 лис-

топада 1959 року [59] з метою забезпечити 
дітям щасливе дитинство і користування, 
для їх власного блага і блага суспільства, 
правами і свободами, закликає батьків, чо-
ловіків і жінок як окремих осіб, а також 
добровільні організації, місцеву владу і на-
ціональні уряди до того, щоб вони визнали 
і намагалися дотримуватися прав дитини 
шляхом законодавчих та інших заходів, по-
ступово застосовуваних відповідно до таких 
принципів: дитині повинні належати всі за-
значені в цій Декларації права; дитині за-
коном або іншими засобами повинен бути 
забезпечений спеціальний захист і надані 
можливості та сприятливі умови, які дозво-
лили б їй розвиватися фізично, розумове, 
морально, духовно та у соціальному відно-
шенні здоровим і нормальним шляхом і в 
умовах свободи та гідності. При виданні з 
цією метою законів головним міркуванням 
має бути найкраще забезпечення інтересів 
дитини; дитина повинна користуватися 
благами соціального забезпечення тощо.
В основі Конвенції про права дитини від 

20 листопада 1989 року [35] лежать чотири 
керівних принципи, або загальні вимоги 
до виконання всіх прав, закріплених у до-
говорі. Ці принципи також розглядаються 
як окремі статті у договорі. Коли Комітет 
ООН з прав дитини розробив Керівництво 
для звітування щодо виконання прав згід-
но з Конвенцією, ці принципи були пере-
раховані як окремі питання, які необхідно 
внести до звіту. Принцип 1: Недопущення 
дискримінації (стаття 2). Стаття про недо-
пущення дискримінації є необмеженою: 
вона забороняє дискримінацію за пере-
рахованими причинами, але й забороняє 
інші форми, що не згадані в точній формі. 
Однакові можливості мають надаватися ді-
вчатам і хлопчикам, працездатним дітям та 
дітям з інвалідністю, мусульманам, індусам 
і християнам, багатим і бідним і так далі. 
Принцип 2: Врахування інтересів дитини 
(стаття 3). Цей принцип стосується дітей, 
які є повноправними людьми, чиї інтереси 
мають враховуватися. Принцип враховує 
навіть більше: він не просто стверджує, що 

потреби дітей є важливими, він говорить, 
що врахування проблем має бути головним 
чинником у прийнятті рішення стосовно 
виконання прав дитини. Це не обов’язково 
означає, що слід робити все, що забажає ди-
тина з будь-якого приводу, а іноді стороння 
людина виступає кращим суддею на захист 
інтересів дитини, особливо в довгостроко-
вій перспективі. Принцип 3: Право на жит-
тя, виживання і розвиток (стаття 6). Цей 
принцип набагато ширший, ніж здається на 
перший погляд: він накладає зобов’язання 
на держави, які підписали КПД, контр-
олювати не лише фізичний розвиток дітей, 
але й їх ментальний, духовний, моральний, 
психологічний та соціальний розвиток. 
Уряди мають «створити середовище», яке 
найкраще підходить для підготовки кожної 
дитини до самостійного життя у вільному 
суспільстві. Принцип 4: Повага до погля-
дів дитини (стаття 12). Цей при нцип вже 
частково розглянутий в рамках категорії 
«участі», описаної вище. Держави - учасниці 
Конвенції у своєму звіті, який вони надають 
Комітету з захисту прав дитини, мають під-
креслити необхідність надати дітям можли-
вість висловлювати свою думку стосовно сі-
мейного життя, шкільного життя, закладів 
соціального забезпечення, а також щодо по-
ложень про безпритульних [35].
Керівні принципи Комітету міністрів 

Ради Європи щодо правосуддя, дружнього 
до дітей [60] містять п’ять принципів пра-
восуддя, дружнього до дітей: участь, най-
кращі інтереси дитини, гідність, захист від 
дискримінації, ве рховенство права.
Відповідно до ст. 3 Закону України «Про 

охорону дитинства» [38] основними прин-
ципами охорони дитинства є: всі діти на те-
риторії України, незалежно від раси, кольо-
ру шкіри, статі, мови, релігії, політичних 
або інших переконань, національного, ет-
нічного або соціального походження, май-
нового стану, стану здоров’я та народження 
дітей і їх батьків (чи осіб, які їх замінюють) 
або будь-яких інших обставин, мають рів-
ні права і свободи, визначені цим Законом 
та іншими нормативно-правовими актами; 
держава гарантує всім дітям рівний доступ 
до безоплатної правової допомоги, необ-
хідної для забезпечення захисту їхніх прав, 
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на підставах та в порядку, встановлених 
законом, що регулює надання безоплатної 
правової допомоги; у разі якщо вік особи 
не встановлено, але є підстави вважати, що 
особа є дитиною, до встановлення віку такої 
особи їй надається захист, передбачений 
для дитини актами законодавства.
Закріплені в законі права, свободи та 

інтереси дитини реалізуються під впливом 
різноманітних факторів, в тому числі гаран-
тій забезпечення найкращих інтересів ди-
тини. Саме гарантії спрямовані на забезпе-
чення безперешкодного вчинення дітьми 
різноманітних вольових дій у різних сферах 
життєдіяльності шляхом створення необ-
хідних умов для перетворення закріплених 
в нормативно-правових актах прав і свобод 
дитини з потенційних можливостей в ре-
альну практику суспільних відносин [4; 31]. 
Відповідно, гарантії можна вважати чин-
никами, що не лише впливають на процес 
реалізації прав дитини, а й прискорюють 
реалізацію дітьми законодавчо передбаче-
них можливостей. Всі юридичні гарантії 
об’єднує єдине призначення, яке полягає 
у забезпеченні безперешкодної реалізації 
прав дитини [61 с. 274-275].
Ми погоджуємося із думкою Н. Коломо-

єць, яка розуміє під юридичними гаранті-
ями забезпечення прав дитини сукупність 
нормативно закріплених організаційно-
правових дій, заходів та форм, що перебу-
вають у єдності та утворюють механізм пра-
вового впливу, за допомогою якого держа-
ва забезпечує реалізацію, охорону та захист 
прав дитини [53, с. 125-126].
У зв’язку із цим в актах міжнародного 

права та законодавства про охорону дитин-
ства можна побачити ряд організаційно-
правових дій, заходів, що мають вживати 
уповноважені органи в сфері забезпечення 
найкращих інтересів дитини, у відповідних 
формах діяльності.
Основним спеціалізованим законодав-

чим актом, що регулює правовідносини у 
сфері реалізації, охорони та захисту прав 
дитини в Україні, є Закон України «Про 
охорону дитинства» [38], серед завдань яко-
го як частини законодавства про охорону 
дитинства, є розширення соціально-право-
вих гарантій дітей з метою захисту прав та 

законних інтересів дитини в Україні. Аналіз 
положень Закону України «Про охорону 
дитинства» [38] дозволяє зробити висновок, 
що поряд із закріпленням права дитини пе-
редбачені гарантії його реалізації, охорони 
чи захисту.
Так, законодавець регламентує, що дер-

жава гарантує дитині право на охорону 
здоров’я, безоплатну кваліфіковану медич-
ну допомогу в державних і комунальних 
закладах охорони здоров’я, сприяє ство-
ренню безпечних умов для життя і здоро-
вого розвитку дитини, раціонального хар-
чування, формуванню навичок здорового 
способу життя; кожній дитині гарантується 
право на свободу, особисту недоторканність 
та захист гідності. Дисципліна і порядок у 
сім’ї, навчальних та інших дитячих закла-
дах мають забезпечуватися на принципах, 
що ґрунтуються на взаємоповазі, справед-
ливості і виключають приниження честі та 
гідності дитини; держава гарантує матері-
альну допомогу на дітей, які перебувають 
під опікою чи піклуванням, у дитячих бу-
динках сімейного типу і прийомних сім’ях 
у порядку, встановленому законодавством 
України. Держава гарантує працевлашту-
вання дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, після повернен-
ня їх з дитячих закладів, від опікунів чи 
піклувальників, з дитячих будинків сімей-
ного типу та прийомних сімей, закінчення 
навчання в державних та комунальних на-
вчальних закладах; дітям, які постраждали 
внаслідок стихійного лиха, техногенних 
аварій, катастроф, гарантується першочер-
гове і невідкладне відселення з небезпечної 
зони, надання кваліфікованої безоплатної 
медичної допомоги, пенсійного, соціаль-
ного та іншого забезпечення, компенса-
цій за втрачене або пошкоджене майно та 
житло, вживаються заходи щодо сприяння 
возз’єднанню з членами сім’ї тощо.
Аналіз положень Конвенції про права 

дитини [35] дозволяє виділити певні захо-
ди, що мають вживатися уповноваженими 
органами в межах своїх повноваже нь, для 
правового забезпечення найкращих інтер-
есів дитини: законодавчих, адміністратив-
них, соціальних, просвітніх та інших захо-
дів; на національному, двосторонньому та 
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багатосторонньому рівнях всіх необхідних 
заходів щодо відвернення викрадень дітей, 
торгівлі дітьми чи їх контрабанди в будь-
яких цілях і в будь-я кій формі. Зокрема, 
відповідно до ст. 24 Конвенції про права 
дитини [35] держави-учасниці  домагаються 
повного здійснення цього права, зокрема, 
вживають заходів щодо: зниження рівня 
смертності немовлят і дитячої смертності; 
забезпечення надання необхідної медичної 
допомоги та охорони здоров’я всіх дітей з 
 приділенням першочергової уваги розви-
тку первинної медико-санітарної допомо-
ги; боротьби з хворобами і недоїданням, у 
тому числі в межах первинної медико-сані-
тарної допомоги, шляхом, поряд з іншим, 
застосування легкодоступної технології та 
надання достатньої кількості поживного 
продовольства та чистої  питної води, беру-
чи до уваги небезпеку і ризик забруднення 
навколишнього середовища; надан ня мате-
рям належних послуг по охороні здоров’я 
у допологовий і післяпологовий періоди; 
забезпечення інформацією всіх прошарків 
суспільства, зокрема батьків і дітей, щодо 
здоров’я і харчування дітей, переваги груд-
ного годування, гігієни, санітарії середови-
ща перебування дитини і з апобігання не-
щасним випадкам, а також доступу до осві-
ти та підтримки у використанні цих знань; 
розробки превентивних заходів з охорони 
здоров’я, керівництва для батьків та на-
вчання і послуг з планування сім’ї.
Відповідно до ст. 4  Закону України «Про 

охорону дитинства» [38] система заходів 
щодо охорони дитинства в Україні вклю-
чає: визначення основних правових, еконо-
мічних, організаційних, культурних та соці-
альних засад щодо охорони дитинства, удо-
сконалення законодавства про правовий і 
соціальний захист дітей, приведення його 
у відповідність з міжнародними правовими 
нормами у цій сфері; забезпечення належ-
них умов для гарантування безпеки, охоро-
ни здоров’я, навчання, виховання, фізич-
ного, психічного, соціального, духовного та 
інтелектуального розвитку дітей, їх соціаль-
но-психологічної адаптації  та активної жит-
тєдіяльності, зростання в сімейному оточен-
ні в атмосфері миру, гідності, взаємоповаги, 
свободи та рівності; проведення державної 

політики, спрямованої на реалізацію ці-
льових програм з охорони дитинства, під-
тримки виробництва дитячого харчування, 
у тому числі первинного виробництва, на-
дання дітям пільг, переваг та соціальних га-
рантій у процесі виховання, навчання, під-
готовки до трудової діяльності, заохочення 
наукових досліджень з актуальних проблем 
дитинства; встановлення відп овідальності 
юридичних і фізичних осіб (посадових осіб 
і громадян) за порушення прав і законних 
інтересів дитини, заподіяння їй шкоди; 
створення умов для забезпечення наявнос-
ті на ринку в достатній кількості дитячого 
харчування, що відповідає вимогам законо-
давства про безпечність та окремі показни-
ки якості харчових продуктів, у тому числі 
ш   ляхом запровадження пільгового креди-
тування та/або оподаткування операторів 
ринку харчових продуктів, митного та/або 
тарифного регулювання.
Забезпечення найкращих інтересів 

дитини здійснюється уповноваженими 
суб’єктами права, зокрема органів публіч-
ної влади, у відповідних формах. Саме пра-
вильний вибір уповноваженими суб’єктами 
у сфері забезпечення найкращих інтересів 
дитини форм діяльності створює належні 
умови для щодо забезпечення найкращих 
інтересів дитини - реалізації, охорони та 
захисту прав, свобод та інтересів дитини, 
підвищити ефективність діяльності відпо-
відних суб’єктів. Основними формами ді-
яльності уповноважених суб’єктів у сфері 
забезпечення найкращих інтересів дити-
ни є правова та організаційна. Правова та 
організаційна форми реалізації правоохо-
ронної функції держави є взаємодоповню-
ючими та взаємозалежними: без належної 
реалізації однієї форми неможливо досягти 
позитивних результатів, що очікуються від 
іншої, та навпаки. Прикладом поширеної 
правової форми діяльності органів публіч-
ної влади у сфері забезпечення найкращих 
інтересів дитини є видання підзаконного 
нормативно-правового акту, що містить 
конкретні приписи та зобов’язання, які 
потрібно виконати з метою забезпечення 
реалізації, охорони чи захисту прав дити-
ни (Постанова Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження Порядку призначення 
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і виплати державної допомоги сім’ям з ді-
тьми» від 27 грудня 2001 р. № 1751 [62]). 
Серед неправових форм діяльності органів 
публічної у сфері забезпечення найкращих 
інтересів дитини влади можна виділити ор-
ганізаційні дії (проведення нарад, зборів, 
обговорень, розробка програм, проведення 
прес-конференцій тощо); матеріально-тех-
нічні операції (діловодство, складання до-
відок, звітів тощо) (забезпечення функціо-
нування єдиної інформаційно-аналітичної 
системи соціального захисту та соціального 
обслуговування дітей Міністерством соці-
альної політики України).
Переходячи до розгляду ресурсів (ка-

дрове, інформаційне, матеріальне, технічне 
забезпечення тощо) як елементу механізму 
правового забезпечення найкращих інтер-
есів дитини, незважаючи на його допоміж-
ний характер, не можна вважати другоряд-
ним. Без належного впорядкування кожної 
його складової неможливо забезпечити по-
вноцінне функціонування усього механізму 
правового забезпечення найкращих інтер-
есів дитини. 
Важливе місце в ресурсному забезпе-

ченні посідають кадрові питання, оскільки 
саме від якісного складу уповноважених 
с уб’єктів у сфері забезпечення найкращих 
інтересів дитини залежить ефективність ре-
алізації, охорони та захисту прав дитини. 
Наприклад, у керівних принципах Коміте-
ту міністрів Ради Європи щодо правосуддя, 
дружнього до дітей [60] зазначається, що всі 
фахівці, які працюють з дітьми і для дітей, 
повинні отримувати необхідну міждисци-
плінарну підготовку з питань прав і потреб 
дітей різних вікових груп, а також щодо 
процедур, які адаптовані до них. Фахівці, 
які мають безпосередній контакт з дітьми, 
також повинні бути навчені спілкуватися з 
ними в будь-якому віці та стадії розвитку, 
а також з дітьми, які знаходяться в умова х 
особливої вразливості. При повній повазі 
права дитини на приватне та сімейне жит-
тя, слід заохочувати тісну співпрацю між 
різними фахівцями для отримання повно-
го розуміння дитини, а також оцінки його 
/ її правового, психологічного, соціально-
го, емоційного, фізичного та пізнавального 
стану. Повинні бути створені загальні рам-

ки оцінки для професіоналів, які працюють 
з дітьми (наприклад, юристів, психологів, 
лікарів, поліцейських, співробітників іммі-
граційних органів, соціальних працівників 
та посередників) під час розглядів або захо-
дів, які стосуються або впливають на дітей, 
для забезпечення необхідної підтримки 
тих, хто приймає рішення, дозволяючи їм 
найкращим чином служити інтересам дітей 
в даному випадку. При реалізації міждис-
циплінарного підходу, професійні правила 
про конфіденційність повинні бути дотри-
мані. Яскравим прикладом такої співпраці є 
впровадження в Україні моделі «Барнахус» 
для захисту дітей-постраждалих від насиль-
ства.
Інформаційна складова діяльності упо-

вноважених суб’єктів у сфері забезпечення 
найкращих інтересів дитини є одним із кри-
теріїв ефективного забезпечення реалізації, 
охорони та захисту прав дитини. Інформа-
ційне забезпечення передбачає організацію 
цілеспрямованих масивів інформації та ін-
формаційних потоків, яка включає збиран-
ня, зберігання, опрацювання і передаван-
ня інформації з метою ан  алізу одержаних 
результатів для підготовки, обґрунтування 
і прийняття управлінських рішень [63]. 
Говорити можна також і про ведення упо-
вноважених суб’єктів у сфері забезпечення 
найкращих інтересів дитини державних 
реєстрів - Реєстр дітей Києва, Державний 
реєстр майнових об’єктів оздоровлення та 
відпочинку дітей, Реєстр психологів, навче-
них працювати з дітьми, які постраждали 
від насильства (базі та силами Координацій-
ного Центру з надання безоплатної право-
вої допомоги); чат-ботів – «Дитина не сама», 
«#ПраваРулять» тощо. 
Що стосується матеріально-технічного 

та фінансового забезпечення, то завдяки 
правильно побудованому механізму їх на-
дання створюються необхідні умови для 
досягнення поставленої мети в ході реалі-
зації правоохоронної функції держави. Да-
ний вид ресурсного забезпечення включає 
в себе фінансові ресурси (централізовані 
та децентралізовані); матеріальні ресурси: 
будівлі; територію; забезпечуючу господар-
ську структуру; соціальні структури; спор-
тивні установи; меблі; інвентар; будматері-



207

Òîìëÿê Ò.Ñ. - Ïîíÿòòÿ òà ñòðóêòóðà ìåõàí³çìó ïðàâîâîãî çàáåçïå÷åííÿ...

али; канцтовари; пальне; запчастини; фор-
мений одяг; технічні ресурси (комп’ютери 
та іншу оргтехніку, спецтехніку, засоби 
зв’язку) тощо [64]. 
Таким чином, слід наголосити, що на-

лагодження ефективної взаємодії усіх еле-
ментів механізму правового забезпечення 
найкращих інтересів дитини дозволить за-
безпечити його ефективність дієвість, про-
зорість та відкритість. 

Підводячи загальні підсумки, слід 
констатувати, що умовою сьогодення є 
ступінь забезпеченості прав і свобод осо-
би, зокрема дитини, що у свою чергу є 
важливим показником досягнутого дер-
жавою рівня цивілізованості. В Україні на 
тлі соціально-економічних, політичних та 
інших перетворень, адаптації актів міжна-
родного права як стандартів прав дитини 
до національного законодавства створен-
ня належних умов для реалізації, охоро-
ни, захисту дит иною своїх суб’єктивних 
прав виступає актуальною теоретичною 
і практичною проблемою. Практичні пи-
тання забезпечення найкращих інтересів 
дитини вимагає відповідних науково-те-
оретичних досліджень забезпечення її 
прав, в центрі яких має бути комплекс 
взаємопов’язаних соціальних та юридич-
них чинників.
Механізм правового забезпечення най-

кращих інтересів дитини завжди перебуває 
у динаміці, оскільки поява нових суспіль-
них відносин за участі дитини вимагає від 
уповноважених суб’єктів у сфері прав дити-
ни постійно створювати нові, вдосконалю-
вати існуючі, умови для реалізації, охорони, 
захисту прав дитини, в тому числі шляхом 
прийняття (зміни, скасування) правових 
норм, зміни форм та методів своєї діяльнос-
ті тощо. В зв’язку із чим до завдань механіз-
му правового з абезпечення найкращих ін-
тересів дитини слід віднести упорядкуван-
ня суспільних відносин за участі дитини, в 
тому числі через створення та вдосконален-
ня відповідної нормативно-правової бази; 
розроблення основних засад (стратегії) дер-
жавної політики у сфері забезпечення най-
кращих інтересів дитини та їх впроваджен-
ня.

Відповідно до наведених основних док-
тринальних підходів до розуміння сутнос-
ті досліджуваної нами правової категорії, 
на нашу думку, механізм правового за-
безпечення найкращих інтересів дитини 
слід розуміти як цілісне, самостійне явище 
правової системи, що становить комплекс 
взаємозв’язаних і взаємодіючих елементів - 
норми права, суб’єкти права, гарантій, пра-
вові засоби і заходи, які створюють належні 
юридичні і фактичні умови для реалізації, 
охорони та захисту дитиною своїх прав, 
свобод і інтересів. 
Структурно механізм правового забез-

печення найкращих інтересів дитини скла-
дається з нормативного (акти міжнародно-
го права та національного законодавства), 
інституційональний (суб’єкти права, що 
наділені відповідними повноваженнями у 
сфері прав дитини (органи публічної вла-
ди, міжнародні та неурядові організації) та 
функціонального (принципи забезпечення 
найкращих інтересів дитини; гарантії (ор-
ганізаційно-правові дії, заходи, форми); ре-
сурси (кадрове, інформаційне, матеріальне, 
технічне забезпечення тощо) елементів.
Окремо слід констатувати, що під час 

забезпечення найкращих інтересів дитини 
активну участь беруть інститути громадян-
ського суспільства, розвиненої демократії - 
окремі громадяни, громадські об’єднання, 
благодійні організації, недержавні засоби 
масової інформації, міжнародні організації 
тощо. Вони безпосередньої сприяють ре-
алізації прав, свобод та інтересів дитини, 
здійснюючи позитивний вплив на форму-
вання правових гарантій реалізації, охоро-
ни та захисту найкращих інтересів дитини. 
В зв’язку із цим можна говорити про тісну 
взаємодію, співпрацю державних інститу-
цій з недержавним сектором в процесі за-
безпечення найкращих інтересів дитини, 
зокрема впровадженню соціальних цін-
ностей, що відповідно до ст. 3 Конституції 
України людина, її життя і здоров’я, честь 
і гідність, недоторканність і безпека визна-
ються в Україні найвищою соціальною цін-
ністю, та правових цінностей - права і сво-
боди людини та їх гарантії визначають зміст 
і спрямованість діяльності держави. Держа-
ва відповідає перед людиною за свою діяль-
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ність. Утвердження і забезпечення прав і 
свобод людини є головним обов’язком дер-
жави. На підставі цього відбувається інтер-
венція моралі, етичних питань у сферу пра-
ва, прав дитини.
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SUMMARY 
The main scientifi c approaches to the defi nition 

of the concepts “legal provision of the best interests of 
the child”, “mechanism of legal provision of the best 
in terests of the child” are analyzed. The essence of 
the mechanism of legal provision of the best interests 
of the child is investigated. The characteristics 
of the structural elements of the mechanism are 
defi ned and provided, which are considered acts of 
international law and national legislation, subjects 
of law endowed with appropriate powers in the fi eld 
of children’s rights (public authorities, international 
and non-governmental organizations), principles 
of ensuring the best interests of the child, guarantees 
(organizational and legal actions, activities, forms) 
and resources. The conclusion is made about the 
dynamism of the mechanism of legal provision of 
the best interests of the child, which is manifested 
in the constant development and interaction of its 
components.

Key words: child, best interests of the child, legal 
support of the rights of the child, mechanism of 
legal support, guarantees of the rights of the child, 
realization of the rights of the child, protection of 
the rights of the child, protection of the rights of 
the child.
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ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÏÐÀÂ ËÞÄÈÍÈ ÍÀ ÎÕÎÐÎÍÓ 
ÇÄÎÐÎÂ’ß Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Â ÑÂ²ÒË² 

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß Ö²ËÅÉ ÑÒÀËÎÃÎ ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÎÎÍ

 Автори статті надають характеристику 
забезпечення прав людини на охорону здоров’я 
в умовах воєнного стану в світлі досягнення 
Цілей сталого розвитку ООН. Наводяться 
наслідки військових дій в Україні, спричине-
на шкода сфері охорони здоров’я та зазначе-
но про найбільшу кількість біженців у Європі 
з часів Другої Світової війни. Зауважено, що 
досягнення Цілей сталого розвитку було під 
загрозою після запровадження карантинних 
заходів з 2019 року, а військові дії в Україні ще 
більше вплинули на досягнення Цілей. Здій-
снено огляд окремих Цілей сталого розвитку 
у сфері охорони здоров’я в умовах війни та 
наведено нормативно-правові акти, що при-
йняті для стабілізації ситуації. Надаються 
на розгляд та обговорення загалу висновки 
щодо вчасного реагування системи охорони 
здоров’я України на виклики військового часу. 
В умовах військового стану права людини в де-
яких сферах було обмежено. Але підкреслено, 
що основні права на охорону здоров’я в Украї-
ні дотримуються завдяки оперативним діям 
органів влади України, розподілу ресурсів, за-
стосування інформаційних технологій та дя-
куючи міжнародній допомозі, що надається у 
сфері охорони здоров’я. Разом з тим, в статті 
робляться висновки про те, що військові дії в 
Україні вплинули на досягнення Цілей сталого 
розвитку у всьому світі та можуть виклика-
ти погіршення здоров’я через недоїдання, по-
ширення інфекційних хвороб. Обґрунтовуєть-
ся необхідність подальших досліджень питань 
забезпечення прав людини на охорону здоров’я 
в умовах воєнного стану, так як останні ство-
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рюватимуть перспективи теоретичних та 
практичних напрацювань, а також сприя-
тимуть розв’язанню проблемних питань на 
цьому напрямку досягнення Цілей сталого 
розвитку. 
Ключові слова: доступність медичної до-

помоги, права пацієнтів, внутрішньо перемі-
щені особи, підвищення стійкості та віднов-
лення України, додержання прав біженців на 
охорону здоров’я. 

Постановка проблеми
Цілі сталого розвитку Організації 

Об’єднаних Націй покликані покращити 
рівень життя до 2030 року, досягти процві-
тання та миру у світі, забезпечити здоровий 
спосіб життя і сприяти благополуччю. Пан-
демія COVID-19 та війна в Україні поставили 
досягнення цих Цілей під загрозу та спричи-
нили появу нових викликів для сфери охоро-
ни здоров’я. Військові дії зумовили катастро-
фічні наслідки для системи охорони здоров’я 
України, унеможливили надання медичної 
допомоги в деяких регіонах, сприяли поши-
ренню хвороб, виникненню психічних роз-
ладів, зруйнували або пошкодили медичні 
заклади та обладнання. В таких умовах дуже 
важко забезпечити додержання прав люди-
ни на охорону здоров’я. У цьому і полягає 
актуальність проблеми.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Проведений аналіз [1–27] показав, що 
вчені та практики неодноразово досліджу-
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вали теоретичні та практичні питання до-
сягнення Цілей сталого розвитку, зокрема в 
галузі охорони здоров’я та додержання прав 
людини. 

Мета статті — на підставі проведеного те-
оретичного аналізу та власного практичного 
досвіду розглянути особливості забезпечення 
прав людини на охорону здоров’я в умовах 
воєнного стану в світлі досягнення цілей ста-
лого розвитку ООН, встановити ризики та 
досягнення у цьому питанні, а також обґрун-
тувати необхідність подальшого досліджен-
ня відповідної спрямованості, адже останні 
створюватимуть перспективи філософських, 
теоретичних та практичних напрацювань та 
сприятимуть вдосконаленню практичної ре-
алізації Цілей сталого розвитку ООН в Укра-
їні в умовах війни, розробці нових норматив-
но-правових актів в цій сфері.

Виклад основного матеріалу
2020 рік став роком змін у реалізації прав 

людини в Україні та світі, в тому числі і на 
охорону здоров’я, доступ до медичної допо-
моги. Були введені карантинні заходи, про-
ведені кампанії з імунізації в декілька етапів. 
В 2022 році ще більшого впливу завдало по-
вномасштабне вторгнення в Україну. З квіт-
ня 2020 року українська система медичної 
допомоги суттєво змінила внутрішні та опе-
раційні процеси, змінилось законодавство в 
частині фінансування надання медичної до-
помоги тощо. Пандемія COVID-19, яку ого-
лосив ВООЗ [1], сприяла апробації нових 
під ходів до організації надання медичної 
допомоги та появі нових можливостей. На 
початку 2020 року спалах COVID-19 мав ве-
личезний вплив на глобальний порядок ден-
ний. Це зменшило спроможність багатьох 
країн та України досягти Цілей сталого роз-
витку Організації Об’єднаних Націй (ООН) у 
2030 році [2, с. 277]. Хоча до конфлікту було 
досягнуто прогресу, це серйозна поразка для 
амбіцій країни щодо впровадження реформ 
охорони здоров’я та досягнення загальної 
медичної допомоги [3, с. 80]. Останні роки 
було актуалізовано питання додержання 
прав людини, пов’язаних з медичними ас-
пектами, включаючи доступність медичної 

допомоги та послуг для пацієнтів; виявлено, 
що платні медичні послуги доступні не для 
всіх категорій пацієнтів: обмежений доступ 
до них мають жителі сільської місцевості а 
також населення тих країн, які мають слабку 
або слаборозвинену економіку. А ефектив-
ним способом реалізації права пацієнта на 
отримання платних медичних послуг на ви-
сокому рівні та гарантування захисту у разі їх 
порушення є укладення такого договору між 
пацієнтом та лікувального закладу, що міс-
тить повну інформацію про порядок, обсяг та 
умови надання медичної допомоги [4, с. 27]. 
Цілі сталого розвитку ООН поклика-

ні досягти процвітання та миру у світі, по-
кращити життя людей до 2030 року. Однак 
COVID-19, політичні суперечки і збройні 
конфлікти стримують міжнародну коорди-
націю та співпрацю для сталого розвитку. З 
появою конфлікту в Україні здатність дея-
ких країн досягти Цілей сталого розвитку до 
2030 року може стати недосяжною. Конфлікт 
уповільнив відновлення після COVID-19 і 
негативно вплинув на досягнення регіональ-
них і глобальних Цілей. «Настають непевні 
часи» [2, с. 288].
Події останніх років висвітлили слабкі 

сторони в існуючій системі охорони здоров’я 
та  показали напрямки її вдосконалення, зму-
шуючи владу оперативно реагувати на події 
та впроваджувати зміни. Застосування інно-
ваційних технологій стало доцільним при 
моделюванні правової системи майбутнього. 
Перспектива прогнозування актуальних за-
сад правової системи здійснюється шляхом 
впровадження інновацій у теоретико-мето-
дологічному та практично-правовому аспек-
тах. Розробка короткострокових програм 
і довгострокових стратегій розвитку май-
бутнього має ґрунтуватися на інноваційних 
елементах, які відповідатимуть принципам 
гнучкості, динамізму і ефективності та коре-
люватимуться з соціокультурними реаліями, 
світоглядними переконаннями [5, с. 25].
Російсько-український збройний кон-

флікт – драматична світова подія. Окрім люд-
ських жертв, нинішній конфлікт має вели-
чезний вплив на довкілля, економіку та сус-
пільство. Конфлікт спровокував хвилю подій 
із наслідками на глобальному рівні, особли-
во в енергетиці та продовольстві. Ескалація 
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цього конфлікту створює серйозну загрозу 
досягненню Цілей сталого розвитку Органі-
зації Об’єднаних Націй не лише для країн, 
які безпосередньо беруть участь у конфлікті, 
але й для інших країн, особливо тих, що роз-
виваються і є більш вразливими до економіч-
них факторів [2, с. 278]. 
Відповідно до третьої Цілі сталого роз-

витку ООН «Забезпечення здорового спо-
собу життя і сприяння благополуччю для 
всіх в будь-якому віці» [6] перед владою кра-
їни стоять завдання в межах громадського 
здоров’я (достатній рівень охоплення насе-
лення вакцинацією та контроль за пошире-
ністю інфекційних хвороб, зокрема туберку-
льозу) та медичної допомоги (забезпечення 
пацієнтам доступності до медичних послуг). 
В умовах воєнного стану в Україні зазнали 
пошкоджень або руйнувань 1091 закладів 
охорони здоров’я: 144 повністю знищено, 
з них майже половина - заклади первинної 
ланки) [7], з офіційних даних відомо, що 
медичних працівників поранено або вбито 
менше сотні, а переїхало в західні області 
півтори тисячі спеціалістів [8], що усклад-
нило доступність громадян до отримання 
медичної допомоги не лише в екстреному, а 
й в плановому порядку. Внутрішньо перемі-
щені особи (далі ВПО), яких зареєстровано 
4,6 млн осіб [9], створили значне нерівномір-
не навантаження на систему медичної допо-
моги. Для медичних працівників первинної 
ланки в окремих регіонах зросла кількість 
прийомів пацієнтів, яка не підлягає оплаті 
згідно декларацій. Водночас, попри неспра-
ведливий розподіл навантаження, україн-
цям було забезпечено доступність первинної 
та вторинної спеціалізованої медичної до-
помоги. Так, відповідно до Наказу МОЗ від 
17.03.2022 № 496 «Деякі питання надання 
первинної медичної допомоги в умовах воєн-
ного стану» пацієнти ВПО мають можливість 
звертатись до лікарів первинки без укладеної 
декларації [10]. 
Українська система охорони здоров’я пе-

реповнена постійним потоком травм і смер-
тей [11]. У період з 24 лютого по 30 червня 
2022 року було зареєстровано 330 нападів 
на медичні заклади (медичні установи, тран-
спорт, персонал, пацієнтів, матеріали та скла-
ди), що призвело до 59 поранень і 76 смер-

тей. Але система охорони здоров’я України 
продемонструвала спроможність і стійкість 
продовжувати роботу разом із задоволенням 
потреб воєнного часу [12].
Вторгнення Росії в Україну в лютому 

2022 року призвело до руйнування інфра-
структури охорони здоров’я та викликало 
найбільшу хвилю внутрішньо переміщеного 
населення та біженців з часів Другої світо-
вої війни. Конфлікти в країнах з перехідною 
економікою, таких як Україна, створюють 
нові проблеми з неінфекційними захворю-
ваннями, особливо для онкологічної допомо-
ги біженцям і гуманітарної допомоги в при-
ймаючих країнах [13]. 
Російське вторгнення в Україну є гума-

нітарною катастрофою. Це має широкий 
вплив на засоби до існування та здоров’я 
тих, хто постраждав від війни. Серед постій-
них обстрілів і втрат діти більш уразливі до 
поранень, інфекцій, недоїдання та травм, що 
може мати серйозні наслідки для їх фізичного 
та психічного здоров’я [11]. Російсько-укра-
їнський збройний конфлікт збільшив захво-
рюваність через руйнування медичних уста-
нов і забруднювачі, викинуті в повітря, ґрунт 
і воду (наприклад: уран, сірководень, полі-
циклічні ароматичні вуглеводні). За оцінка-
ми експертів, зростатиме багато проблем зі 
здоров’ям, таких як хронічні інфекційні за-
хворювання, рак, COVID-19, дифтерія, кір, 
респіраторні захворювання, гепатит А та 
психічне здоров’я. Ці проблеми особливо ак-
туальні для біженців [2, с. 288]. Оскільки кон-
флікт між росією та Україною загострюється, 
завдаючи серйозної та довготривалої шкоди 
дітям у всьому світі, кілька гуманітарних ор-
ганізацій виступили, щоб простягнути руку 
допомоги. ЮНІСЕФ та партнери працюють 
над наданням основних послуг уразливим 
дітям і сім’ям, таких як охорона здоров’я, 
освіта, захист, водопостачання та санітарія, а 
також життєво необхідні засоби [11]. 
Стратегії гібридної війни включають 

озброєння охорони здоров’я, використання 
нетрадиційної зброї та стратегічне перемі-
щення цивільного населення через пряме 
націлювання, сексуальне насильство, кампа-
нії з дезінформації та порушення основних 
послуг, таких як вода, їжа, газ і доступ до ме-
дичних послуг. Усі ці дії шкодять здоров’ю 



215

Ñêàëåöüêà Ç. - Çàáåçïå÷åííÿ ïðàâ ëþäèíè íà îõîðîíó çäîðîâ’ÿ...

населення. Нинішня війна в Україні є яскра-
вим прикладом нових і руйнівних наслідків 
гібридної війни для здоров’я цивільного на-
селення [14].
Шкоду та наслідки у сфері охорони 

здоров’я важко уявити та оцінити, вона не 
оминула жодного інституту охорони здоров’я 
– від пошкоджених лікарень та обладнання 
до п огіршення системи охорони здоров’я. 
А, відтак, Цілі сталого розвитку зазнали за-
тримки в своїй реалізації. Україна постала 
перед ризиками втрати вже напрацьованих 
результатів в цій сфері, а вся система охоро-
ни здоров’я ризикувала перебувати в глибо-
кій кризі. Наслідки могли бути катастрофіч-
ними. Але Урядом України було прийнято 
рішення проведення швидких, оперативних 
змін та заходів для недопущення непоправ-
них наслідків системі охорони здоров’я. 
Відповідно до Цілі 3.3. Цілей сталого 

розвитку ООН держави повинні доклада-
ти зусиль щодо подолання епідемій СНІДу, 
туберкульозу, малярії та тропічних хвороб 
і забезпечити боротьбу з гепатитом, захво-
рюваннями, що передаються через воду та 
іншими інфекційними захворюваннями. 
Міністерством охорони здоров’я України 
розроблено План відновлення послуг із про-
філактики, діагностики й тестування, супро-
воду та лікування ВІЛ, ТБ, вірусних гепа-
титів В і С і послуг замісної підтримувальної 
терапії в цивільному секторі України. Даним 
документом передбачено покроковий план 
дій відновлення та розвитку спектру послуг у 
сфері ВІЛ, ТБ, вірусних гепатитів та замісної 
терапії від профілактики до ефективного лі-
кування в умовах воєнного стану [15].
Також як Ціль 3.4. Цілей сталого розви-

тку ООН приділено увагу промоції психіч-
ного здоров’я та благополуччя, що в умовах 
активної фази повномасштабного вторгнен-
ня рф досить складно забезпечити. В ситуації 
із забезпеченням та збереженням психічно-
го здоров’я має значення рівень доступності 
медико-психологічних послуг для пацієнтів 
з психічними та неврологічними розладами. 
За даними Міністерства охорони здоров’я 
України з початку повномасштабної війни 
росії проти України 650 тисяч людей звер-
нулися до психологів і психіатрів в системі 
охорони здоров�я й отримали психологічну 

допомогу [16]. Першою Леді Оленою Зелен-
ською ініційовано розробку Національної 
програми психічного здоров’я та психосоці-
альної підтримки, адже понад 70% українців 
з початку війни відчувають стрес та сильну 
знервованість, половина опитаних відчува-
ють тривожність і напругу [17].
Ціль 3.8. Цілей сталого розвитку ООН 

щодо доступності медичних послуг та ліків 
для українців, мінімізації фінансових ризи-
ків при отриманні медичної допомоги, уря-
дом втілена в низці окремих рішень. Так, 
рішення Міністерства охорони здоров’я 
України стосувались тимчасових заходів у 
закладах охорони здоров’я з метою забез-
печення їх готовності для надання медич-
ної допомоги постраждалим внаслідок вій-
ськової агресії російської федерації проти 
України [18], рекомендацій щодо надання 
екстреної медичної допомоги постраж-
далим на догоспітальному етапі в умовах 
бойових дій/воєнного стану [19], а також 
вимог до переліку медичного обладнання 
для забезпечення потреб сфери охорони 
здоров’я в умовах воєнного стану [20]. Такі 
рішення створили умови для функціону-
вання системи медичної допомоги України 
задля потреб українців в період воєнного 
стану. Було спрощено існуючу систему за-
пису до лікарів, наведена можливість при-
йому лікарів онлайн, спрощено процедуру 
медико-соціальної експертизи, посилені 
засоби інфекційного контролю та забезпе-
чено проведення невідкладних та терміно-
вих госпіталізацій і операцій. Постановою 
Кабінету міністрів України від 23 березня 
2022 р. № 351 було удосконалено та врегу-
льовано питання функціонування електро-
нної системи охорони здоров’я в умовах 
воєнного стану, завдяки чому налагоджено 
забезпечення прав громадян на медичну 
допомогу та доступ до неї [21]. 
Погоджуємось із О.Г.Роговою про те, що 

прийняті Урядом нормативно-правові акти 
пом’якшили ситуацію, зберегли кадровий 
потенціал медичної галузі, надали змогу гро-
мадянам звертатись за медичною допомо-
гою за спрощеною процедурою, отримувати 
швидкі безкоштовні консультації лікарів. В 
умовах повномасштабного вторгнення ці дії 
стали рушійною силою у відновленні україн-
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ської медицини та забезпеченні прав людей 
на охорону здоров’я [22].
Значну підтримку сфера охорони здоров’я 

України отримала від інших країн світу, між-
народних організацій, благодійних фондів. 
ООН був залучений до вирішення ситуації в 
Україні. Було встановлено, що продовження 
медичної та гуманітарної кризи призведе до 
багатьох смертей і значних страждань, якщо 
не буде безпечної доставки та надання гума-
нітарної та медичної допомоги, включаючи 
безпечні гуманітарні коридори та безпечну 
медичну евакуацію. Значні міжнародні сили 
захисту забезпечили безпечну гуманітарну 
роботу в Україні [23]. 
Організація Об’єднаних Націй запустила 

нову програму реагування на кризу та ви-
клики. Програма з підвищення стійкості та 
відновлення України була спрямована на 
підтримку Уряду у проведенні заходів реа-
гування на надзвичайні ситуації, виконанні 
зобов’язань щодо надання державних по-
слуг і підтримці економіки. Надання допо-
моги було здійснено завдяки прикладу укра-
їнського народу в його стійкості та єдності. 
Було продовжено співпрацю з інституціями 
та представниками громадянського суспіль-
ства заради зміцнення соціальних зв’язків, 
дотримання прав людини, забезпечення ін-
клюзивності, захисту та розширення мож-
ливостей для всіх без винятку людей [24]. 
Міжнародна допомога стала важливою під-
тримкою дій Уряду в його започаткованих 
ініціативах та надала матеріальну допомогу 
для їх реалізації. 
Війна в Україні та її прямі й непрямі на-

слідки прокотилася по всьому світу. ЗМІ по-
відомляють про жахливі наслідки, які від-
буваються щодня, переважно через особисті 
історії, які намагаються охопити жахи цієї 
неспровокованої росією війни [25, с. 639]. 
Військові дії в Україні стали загрозою досяг-
ненню цілей сталого розвитку у світі, адже 
кількість осіб, які шукають тимчасового за-
хисту в інших країнах дуже велика. Тому слід 
окрему увагу приділити додержанню прав на 
охорону здоров’я громадян України, які шу-
кають тимчасового захисту. Поточні найваж-
ливіші цілі полягають у забезпеченні того, 
щоб люди могли безпечно покинути зону 
конфлікту та отримати доступ до основних 

засобів, таких як житло, їжа, вода, санітарія 
та невідкладна допомога [26, с. 757]. 
Війна в Україні вплинула на досягнен-

ня Цілей сталого розвитку світу у сфері 
охорони здоров’я не тільки через розпо-
всюдження осіб, які шукають тимчасовий 
прихисток, а і через низку інших причин, 
таких як погіршення екології, продовольча 
криза. Як зазначають П. Перейра, В. Чжао, 
Л. Симочко, М. Інасіо, І. Богунович та Д. 
Барсело, через конфлікт в Україні зростає 
дитяча смертність та може зрости в інших 
країнах (Африка) через недоїдання, спри-
чинене українською зерновою блокадою 
Чорного моря. Таким чином, буде важко до-
сягти Цілей сталого розвитку 3.1 і 3.2 [2, с. 
277]. В умовах військового конфлікту охоро-
на здоров’я є значною силою. Вона дозволяє 
суспільству продовжувати функціонувати до, 
під час і після війни; опікується пораненими 
учасниками бойових дій. Система охорони 
здоров’я в Україні стикається зі страшними 
викликами війни та потребує гуманітарної 
допомоги і підтримки міжнародної спільно-
ти в подальшому як умова для забезпечення 
сталого розвитку світу [27]. Підсумовуючи 
викладене, можна зробити висновки про те, 
що навіть під час військових дій в Україні та 
непоправну шкоду, яку вони спричиняють, 
успішно проводяться заходи для додержан-
ня прав людини та досягнення Цілей сталого 
розвитку. Це свідчить про злагоджену робо-
ту міжнародних організацій, урядів країн. 
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ENSURING THE HUMAN RIGHTS 
TO HEALTH IN A MARTIAL WORLD 
ACHIEVING THE UN’S PERMANENT 

DEVELOPMENT GOALS
The authors of the article provide a 

characterization of ensuring human rights 
to health under martial law in the light of the 
UN Sustainable Development Goals. The 
consequences of hostilities in Ukraine are 
cited, damage to health care has been infl icted, 
and the largest number of refugees in Europe 
since World War II is noted. It is noted that 
the Sustainable Development Goals have been 
threatened since the imposition of quarantine 
measures beginning in 2019, and that military 
action in Ukraine has further affected the 
achievement of the Goals. An overview of 
selected Sustainable Development Goals in 
war-related health care is provided, and the 
regulations adopted to stabilize the situation 
are cited. Conclusions on the timely response 
of Ukraine’s health care system to wartime 
challenges are presented for consideration 
and discussion. Under martial law, human 
rights have been limited in some areas. But it is 
emphasized that the basic rights to health care 
in Ukraine are respected thanks to the prompt 
actions of Ukrainian authorities, the allocation 
of resources, the use of information technology, 
and thanks to international assistance provided 
in the fi eld of health care. At the same time, the 
article concludes that military actions in Ukraine 
have affected the achievement of the Sustainable 
Development Goals worldwide and may cause 
health deterioration due to malnutrition, the 
spread of infectious diseases. The necessity of 
further research of the issues of ensuring the 
human rights to health care in the conditions 
of martial law is substantiated, as the latte r will 
create the prospects of theoretical and practical 
developments, as well as will contribute to the 
solution of problematic issues in this direction of 
achieving the Sustainable Development Goals.

Key words: accessibility of medical care, 
patients’ rights, internally displaced persons, 
increasing sustainability and reconstruction of 
Ukraine, observance of refugees’ rights to health 
care.
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Стаття присвячена обґрунтуванню 
Служби судової охорони як суб’єкта поліцей-
ської діяльності. Проаналізовано правовий 
статус, а саме мету створення, завдання, 
повноваження, правові засади діяльності 
Служби судової охорони. Охарактеризовано 
сутність поліцейської діяльності держави та 
розкрито її зміст через суб’єктів поліцейської 
діяльності. Встановлено, що у широкому розу-
мінні Служба судової охорони є поліцейським 
органом держави, співробітники зобов’язані 
підтримувати та реагувати на порушення 
громадського порядку, запобігати, не допус-
кати чи припиняти протиправні дії, які по-
сягають на цілісність та недоторканність 
приміщень судів, органів і установ системи 
правосуддя та майна, мають право засто-
совувати і використовувати зброю та заходи 
фізичного впливу під час забезпечення публіч-
ного порядку в судах, охорони суддів та їх сімей. 
Служба судової охорони як суб’єкт поліцейської 
діяльності в сфері правосуддя виконує функцію 
особистої охорони, зокрема здійснює заходи із 
запобігання загрозам особистій безпеці суддів, 
членів їх сімей, працівників суду. Зроблено ви-
сновок, що на підставі аналізу ознак поліцей-
ської діяльності та класифікацій суб’єктів по-
ліцейської діяльності, Служба судової охорони 
уособлює в собі ознаки спеціалізованої охорони 
в сфері організації здійснення правосуддя та є 
суб’єктом поліцейської діяльності.
Ключові слова: поліцейська діяльність, 

Служба судової охорони, підтримання громад-
ського порядку в суді, публічна безпека, неза-
лежність судової гілки влади, охорона суду.
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Постановка проблеми
В контексті розвитку науки поліцеїстики 

важливо продовжити дослідження поліцей-
ської діяльності окремих органів публічної 
влади, які виконують правоохоронні функ-
ції. Правоохоронна система держави наразі 
має ознаки безсистемності та розосередже-
ності, характеризується відсутністю єдиних 
стандартів в застосуванні заходів державно-
го примусу, протидії правопорушенням та 
забезпеченні публічного порядку.
Завданням публічної влади, зокрема 

правоохоронних органів є підтримання 
стану законності в суспільстві, запобігання 
та протидія порушенням законодавства. 
Окремою сферою, яка потребує охорони 
та захисту є сфера здійснення правосуддя. 
Розглянемо новостворений орган – Службу 
судової охорони, її правовий статус, місце в 
системі правоохоронних органів через при-
зму поліцейської діяльності держави. 

Метою статті є дослідження правового 
статусу Служби судової охорони та обґрун-
тування пропозиції виділення її як суб’єкта 
поліцейської діяльності.

Виклад основних положень
Створенню у 2019 році державного орга-

ну з правоохоронними функціями - Служби 
судової охорони, передувала тривала історія 
її становлення як самостійної державної ін-
ституції. Функції, притаманні цій службі в 
різні періоди незалежної України викону-
вали окремі органи, підрозділи, спеціальні 
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підрозділи, які входили структурно до ор-
ганів внутрішніх справ та підпорядковува-
лись виконавчій гілці влади. До забезпе-
чення правопорядку в органах та установах 
системи правосуддя залучали Національну 
гвардію (внутрішні війська) та Національну 
поліцію. 
Мета утворення та діяльності Служби 

судової охорони визначена положеннями 
статті 160 Закону України «Про судоустрій 
і статус суддів» [1]. На найвищому законо-
давчому рівні закріплено, що підтримання 
громадського порядку в суді, припинення 
проявів неповаги до суду, а також охорону 
приміщень суду, органів та установ систе-
ми правосуддя, виконання функцій щодо 
державного забезпечення особистої безпе-
ки суддів та членів їхніх сімей, працівників 
суду, забезпечення у суді безпеки учасників 
судового процесу здійснює Служба судової 
охорони. Крім того, законом визначено по-
вноваження, статус органу та правовий ста-
тус його співробітників, проходження служ-
би, спеціальні звання, відповідальність та ін.
Деталізація повноважень та інших еле-

ментів правого статусу органу здійснена в 
Положенні про Службу судової охорони [2], 
яке затверджено Вищою Радою Правосуддя 
у 2019 році. 
Реалізовуючи правоохоронну функцію, 

співробітники Служби судової охорони під 
час виконання своїх завдань керується базо-
вими законами «Про державний захист пра-
цівників суду і правоохоронних органів» та 
«Про забезпечення безпеки осіб, які беруть 
участь у кримінальному судочинстві». 
Враховуючи своє основне завдання – під-

тримання стану безпеки і порядку в сфері 
діяльності судової влади, вказаний орган є 
суб’єктом забезпечення національної безпе-
ки. Відповідно до частини 2 статті 12 Закону 
України «Про національну безпеку» Служба 
судової охорони входить до складу сектору 
безпеки і оборони поряд з такими органа-
ми публічної влади як Міністерство оборони 
України, Збройні Сили України, Державна 
спеціальна служба транспорту, Міністерство 
внутрішніх справ України, Національна 
гвардія України, Національна поліція Укра-
їни, Державна прикордонна служба Украї-
ни, Державна міграційна служба України, 

Державна служба України з надзвичайних 
ситуацій, Служба безпеки України, Анти-
терористичний центр при Службі безпеки 
України, Управління державної охорони 
України, Державна служба спеціального 
зв’язку та захисту інформації України, Апа-
рат Ради національної безпеки і оборони 
України, розвідувальні органи України, 
центральний орган виконавчої влади, що 
забезпечує формування та реалізує держав-
ну військово-промислову політику [3].
Служба судової охорони згідно статті 211 

[3] є державним органом у системі правосуд-
дя для забезпечення охорони та підтриман-
ня громадського порядку в судах, органах та 
установах системи правосуддя.
Однак, функціонування окремого дер-

жавного органу, не підпорядкованого безпо-
середньо виконавчій гілці влади або прези-
денту має і стратегічну мету – забезпечення 
незалежності судової гілки влади в Україні, 
що впливає на дотримання усіх принципів 
здійснення правосуддя.
Виконання повноважень судовою охо-

роною спрямовано на упорядкування сус-
пільних відносин у сфері здійснення право-
суддя в частині протидії правопорушенням, 
підтримання публічного порядку, забезпе-
чення безпеки працівників судової сфери та 
осіб, які захищають свої права в публічно-
правових та приватно-правових спорах в су-
дах України. За своєю сутністю охорона суд-
дів, установ та органів судової влади перед-
бачає застосування державного примусу і є 
проявом поліцейської діяльності держави. 
Призначенням поліцейської діяльності 

в широкому розумінні є забезпечення охо-
рони та реалізації прав, свобод та гідності 
людини, протидія злочинності, підтриман-
ня публічної безпеки і порядку, а також 
підтримання в стабільності та стійкості ста-
ну безпеки та благополуччя. Дотримання 
основоположних цінностей, притаманних 
цивілізованому суспільству, веде до його 
процвітання. Поліцейська діяльність по-
вною мірою розкривається через ознаки та 
суб’єктів, які її здійснюють.
Еволюційний розвиток держави обумо-

вив виокремлення полі цейського аспекту її 
діяльності, що спричинено прагненням до 
упо рядкування суспільних відносин з ме-
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тою забезпечення правопорядку та безпеки 
громадян, створення належних умов для ре-
алізації кожним суб’єктивних прав і свобод 
[4]. Я.М. Когут ототожнює поліцейську ді-
яльність з адміністративною діяльністю по-
ліції та поділяє її на загальну (адміністратив-
ну) та спеціальну (оперативно-розшукову та 
кримінальну процесуальну) [5, с. 325].
Аналіз підходів учених на поняття та 

зміст поняття поліцейської діяльності дер-
жави, свідчить що також і суб’єктний склад 
поліцейської діяльності визначається панів-
ними уявленнями про соціальну функцію 
держави, про співвідношення інтересів осо-
бистості, суспільства і держави. Враховуючи 
багатогранність поліцейської діяльності як 
суспільно-політичного явища та адміністра-
тивно-правової категорії, варто наголосити 
на спільних рисах її суб’єктів. 
Відсутність єдиної позиції науковців 

щодо суб’єктного складу поліцейської діяль-
ності пояснюється тим, який зміст вклада-
ється в означене поняття. 
В ході визначення сутності поліцейської 

діяльності слід вирішити важливе питан-
ня на концептуальному рівні. Наукова та 
правова дилема полягає у сприйнятті по-
ліцейської діяльності як функції публічно-
го управління держави, чи розумінні її як 
здійснення повноважень суб’єктами сектору 
безпеки та оборони, або вважати поліцей-
ською тільки діяльність поліцейських орга-
нів (Національною поліцією України).
Найповніше розкрити досліджувану ка-

тегорію можна через виділення суб’єктів. 
Так, В.М. Білик зазначає, що полі-

цейська діяльність здійснюється різними 
суб’єктами: органами поліцейської влади, 
громадськими організаціями, приватними 
підприємствами, окремими громадянами [6, 
c. 13]. Науковець пропонує здійснити роз-
межування суб’єктів поліцейської діяльності 
за видами: за юридичною природою можуть 
бути поділені на державні й недержавні; за 
характером компетенції поділяються на за-
гальну поліцію і поліцію спеціалізовану (спе-
ціалізовані органи поліції, у свою чергу, мо-
жуть бути класифіковані на загальнодержав-
ні й відомчі); за обсягом державно-владних 
повноважень органи поліції можуть бути 
поділені на повновладні та обмежено-влад-

ні; за характером субординації і видами дис-
циплінарної відповідальності їх працівників 
поділяють на цивільні й воєнізовані. Керую-
чись класифікацією В.М. Білика Служба су-
дової охорони є органом поліцейської вла-
ди, за юридичною природою – державним 
суб’єктом поліцейської діяльності, за харак-
тером компетенції – є спеціалізованою по-
ліцією загальнодержавного рівня, в той же 
час є підвідомчою судовій адміністрації. 
Своєю чергою Я.М. Когут пропонує ви-

діляти такі види суб’єктів поліцейської ді-
яльності: 

1) загальний суб’єкт поліцейської діяль-
ності (що здійснює поліцейську діяльність 
органів і служб з охорони та оборони важ-
ливих державних об’єктів, охорони громад-
ського порядку та боротьби зі злочинністю, 
у сфері міграційної політики, діяльність, що 
забезпечує недоторканість державного кор-
дону та охорону суверенних прав України у 
її виключній (морській) економічній зоні); 

2) спеціалізовані суб’єкти поліцейської 
діяльності (що здійснюють поліцейську ді-
яльність у сфері національної безпеки та 
оборони України, реалізацію державної по-
літики у сферах цивільного захисту, захисту 
населення і територій та ліквідації надзви-
чайних ситуацій, управління економічною 
сферою держави); 

3) цивільні суб’єкти поліцейської діяль-
ності у сфері виконання рішень судів і забез-
печення прав і свобод громадян тощо [5, c. 
179]. Служба судової охорони відноситься до 
сил безпеки держави і є складовою сектору 
безпеки і оборони. Її, враховуючи наведену 
класифікацію, можна віднести до спеціалі-
зованого суб’єкта поліцейської діяльності у 
зв’язку з окремою сферою підтримання по-
рядку і спокою (здійснення правосуддя), за-
хисту окремих категорій посадовців – суддів 
та їх сімей, а також всіх осіб, які працюють 
в органах та установах системи правосуддя, 
або у певний період часу перебувають у суді 
для захисту своїх прав та інтересів, або ін-
тересів держави.
У монографічному дослідженні О.Ф. 

Кобзар вказує, що у відповідності до класи-
фікаційного критерію – юридичної приро-
ди, суб’єкти поліцейської діяльності поділя-
ються на державні і недержавні. Державні 
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поліцейські органи наділені широким спек-
тром державно-владних повноважень, які 
вони здійснюють від імені держави. До них 
належать: Міністерство внутрішніх справ 
України, органи Державної служби з над-
звичайних ситуацій, Служба безпеки Укра-
їни, Державна фіскальна служба України 
тощо. Також невід’ємною рисою держав-
них поліцейських органів є професіоналізм, 
який проявляється у висококваліфікованих 
кадрах [4, c. 84]. 
Наступним кваліфікаційним критерієм 

є поділ суб’єктів поліцейської діяльності за 
характером компетенції – на загальну полі-
цію і поліцію спеціалізовану. При цьому до 
загальної поліції належать органи внутріш-
ніх справ і їх служби. Структурні підрозділи 
органів внутрішніх справ у своїй діяльнос-
ті є універсальними, їх діяльність охоплює 
різноманітні сфери, але в першу чергу на-
правлена на охорону публічного порядку і 
забезпечення публічної безпеки. До спеціа-
лізованих суб’єктів поліцейської діяльності 
належать органи, установи та заклади, ді-
яльність яких має галузеву спрямованість. 
О.Ф. Кобзар робить висновок, що основна 
увага підрозділів, які відносять до загальної 
поліції, концентрується саме на охороні пу-
блічного порядку і забезпеченні публічної 
безпеки, що стосується спеціалізованої по-
ліції, то їх діяльність зосереджується лише у 
відведеній законом сфері [4, с. 86]. 
Узагальнюючи наведене, зазначимо, що 

поліцейська діяльність здійснюється різни-
ми суб’єктами, як державними органами, 
так і недержавними організаціями та окре-
мими громадянами, цивільними суб’єктами 
та мілітаризованими формуваннями. 
У широкому розумінні Служба є полі-

цейським органом держави, співробітники 
зобов’язані підтримувати та реагувати на 
порушення громадського порядку, запо-
бігати, не допускати чи припиняти проти-
правні дії, які посягають на цілісність та 
недоторканність приміщень судів, органів 
і установ системи правосуддя та майна, ма-
ють право застосовувати і використовувати 
зброю та заходи фізичного впливу під час 
забезпечення публічного порядку в судах, 
охорони суддів та їх сімей. Служба судової 
охорони як суб’єкт поліцейської діяльності 

в сфері правосуддя виконує функцію особис-
тої охорони, зокрема здійснює заходи із за-
побігання загрозам особистій безпеці суддів, 
членів їх сімей, працівників суду. У випадку, 
коли окремий суддя потребує охорони та 
подає відповідну заяву, служба виділяє спів-
робітників для забезпечення безпеки судді. 
Під час розгляду судових справ судові охо-
ронці виявляють загрози, попереджують та 
нейтралізують їх, таким чином захищаючи 
усіх учасників судового процесу. 

Висновки
Результати попередніх досліджень до-

зволили зробити висновок, що під поліцей-
ською діяльністю з позиції адміністратив-
ного права прийнято розуміти особливий 
вид соціальної, державно-управлінської ді-
яльності, що здійснюється на основі зако-
ну і в інтересах суспільства, спрямованої на 
охорону і підтримку публічного порядку та 
безпеки. 
На підставі аналізу ознак поліцейської 

діяльності та класифікацій суб’єктів полі-
цейської діяльності, виділених фахівцями з 
означеного напрямку, вважаємо що Служ-
ба судової охорони уособлює в собі ознаки 
спеціалізованої охорони в окремій сфері 
суспільних відносин – сфері організації здій-
снення правосуддя та є суб’єктом поліцей-
ської діяльності.
Влучною є думка з цього приводу 

М.М. Шпілевського, що прагнення розши-
рити коло суб’єктів поліцейської діяльності 
може призвести до найкращих висновків, 
між іншим – до визнання поліцейської ді-
яльності у широкому значенні слова соці-
альною діяльністю народу [7, с. 104].
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JUDICIAL SECURITY SERVICE IN 

UKRAINE AS A SUBJECT OF POLICING
The article is devoted to the justifi cation 

of the Judicial Security Service as a subject of 
police activity. The legal status, the purpose of 
creation, tasks, powers, legal basis of activity of 

the Judicial Protection Service was analyzed. 
The essence of the police activity of the state 
is characterized and its content is revealed 
through subjects of policing. It is established 
that in in the broadest sense the Judicial Secu-
rity Service is a police body of the state, thus 
employees are obliged to support and respond 
to violations of public order, safeguard, pre-
vent or stop illegal actions that encroach on 
the integrity and inviolability of the premises 
of courts, bodies and institutions of the justice 
system and property, have the right to use and 
use weapons and measures of physical infl u-
ence during the maintenance of public order 
in courts, protection of judges and their fami-
lies. The Judicial Security Service, as a subject 
of police activity in the sphere of justice, per-
forms the function of personal protection, in 
particular, takes measures to prevent threats 
to the personal safety of judges, their family 
members, and court employees. It was con-
cluded that based on the analysis of the fea-
tures of police activity and the classifi cations 
of subjects of police activity, the Court Security 
Service embodies the features of specialized 
protection in the fi eld of the organization of 
justice and is a subject of policing.

Keywords: policing, Judicial Protection Ser-
vice, public safety and order in the court, pub-
lic safety, independence of the judicial branch, 
court security.
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Â ÓÊÐÀ¯Í²

Целью исследования является установле-
ние влияния ограничительных мер введением 
в действие Закона Украины «Об организации 
трудовых отношений в условиях военного по-
ложения» на формирование трудовых отно-
шений в военный период. Анализ законода-
тельных ограничений позволяет установить 
баланс между существующими трудовыми 
правами работника и уровнем негативного 
воздействия вызванного введением военного 
положения на территории Украины. Ключе-
вые слова: трудовые правоотношения, рудовой 
договор, военное положение, наемный работ-
ник, работодатель. 
Результатом исследования является вы-

явленные анахронизмы в действующем зако-
нодательстве о области регулирования тру-
довых правоотношений, а также определены 
направления его дальнейшего усовершенство-
вания, которые дают возможность сделать 
трудовые отношения более гибкими в процессе 
установления трудовых прав и обязанностей 
между работодателем и работником
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тя у умовах військового стану. Серед них, 
одним із важливіших напрямів було на-
лагодження трудових правовідносин, які 
суттєво ускладнювались недосконалістю 
існуючого трудового законодавства. Те-
пер адаптувати його до військових умов, 
було конче необхідно. Як наслідок потріб-
но було швидко вносити зміні в діюче за-
конодавство. Верховна Рада України від-
реагувала на це прийняттям Закону Укра-
їни «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» від 15.03.2022 
року № 2136-IX, та вже в 24.03.2022 року 
ввела його вдію. Робота без звичайних ви-
хідних, відпусток, із суттєвими затримка-
ми заробітних плат, а також загроза бути 
звільненим будь-якої миті, такими стали 
нові реалії трудових відносин під час ві-
йни. Чи існують у найманих працівників 
хоч найменший шанс відстояти свої тра-
диційні права. 

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Слід зазначити про те сформована 
думка в українській юридичні науці, щодо 
питань регулювання трудових відносин у 
умовах військово стану в комплексних до-
слідженнях практично не розглядалась. 
Останні дослідження с цього приводу, 
проводились в аналізах вчених ще за ра-
дянські часи минулого століття, які мали 
за мету скоріше показати генезу розви-
тку трудових правовідносин, а не шукати 
можливість вирішення цих питань. Тому 

Постановка проблеми
Російська агресія докорінним обра-

зом змінила усі сфери життя в Україні. 
Я вибухом, були зруйновані усі соціаль-
ні зв’язки та звичний відносини у нашій 
країні. Державі у особі її керівних органів 
потрібно було реагувати на виклики, які 
постають перед ними. Окрім питання, які 
були пов’язані безпосередньо з воєнними 
діями потрібно було відновлювати вироб-
ництво та інші сфери громадського жит-
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автори залишають за собою право спи-
ратися на аналіз діючого законодавства, 
роз’яснення офіційних органів влади, а 
також висловлювання експертно-аналі-
тичного середовища. 

Формулювання завдання
Мета дослідження полягає у аналізі 

положень діючого законодавства про ор-
ганізацію трудових відносин в умовах во-
єнного стану, а також співвідношення вка-
заних норм із діючим Кодексом законів 
про працю, для подальшого вдосконален-
ня регулювання трудових правовідносин 
в Україні. 

Наукова новизна полягає у осмислен-
ні та встановленні теоретичних та прак-
тичних підходів до змін у сучасному зако-
нодавстві про працю з урахуванням умов 
воєнного стану та подальшого розвитку 
трудових правовідносин в умовах виходу 
з нього. 

Викладення основних положень
Відповідно до Закону України «Про 

організацію трудових відносин в умовах 
воєнного стану», вимоги, за якими тепер 
будуються взаємини між роботодавцями 
та найманими працівниками, суттєво змі-
нились. Цей Закон визначає особливості 
трудових відносини працівників усіх під-
приємств, установ, організацій в Україні 
незалежно від форми власності, виду ді-
яльності і галузевої належності, а також 
осіб, які працюють за трудовим договором 
з фізичними особами, у період дії воєнно-
го стану, введеного відповідно до Закону 
України «Про правовий режим воєнного 
стану».[1] У період дії воєнного стану не 
застосовуються норми законодавства про 
працю у частині відносин, врегульованих 
цим Законом. [1].
Особливу увагу в Законі України «Про 

організацію трудових відносин в умовах 
воєнного стану» приділено увагу обме-
женню положень статей 43,44 Конститу-
ції України. [1] Стаття 43 Основного За-
кону України передбачає, що кожен має 
право на працю, що включає можливість 
заробляти собі на життя працею, яку він 

вільно обирає або на яку вільно пого-
джується. Стаття 44 Конституції України 
передбачає право на страйк для захис-
ту своїх економічних і соціальних інтер-
есів. Обмеження дії вищезгаданих статей 
необхідно для ефективного регулювання 
трудових правовідносин в умовах вій-
ськового стану. 
Норми сучасного Кодексу законів про 

працю України (далі КЗпПУ) були не 
дуже ефективними, що робило пробле-
матичним їх застосування і в звичайних 
умовах. В умовах воєнного стану вони 
часто виглядали застарілими, що ще раз 
підкреслює необхідність докорінних змін 
норм діючого трудового законодавства. 
Ця думка, найшла своє підтвердження 
у вислові практика Наталі Наконечної, 
старшого юриста CMS Cameron McKenna 
Nabarro Olswang : «Діючи норми Кодек-
су законів про працю не дуже гнучкі, що 
робило проблематичним їх застосуван-
ня і в нормальних умовах. У нинішніх 
умовах воєнного стану вони часто про-
сто неефективні або навіть зовсім непри-
датні». [3] Також, на докорінних змінах 
у трудових правовідносинах наполягає 
Анна Степанова юристка київського офісу 
Baker McKenzie, в свої статті вона вказує: 
«Не дивлячись на те, що Закон (мається 
на увазі Закон України «Про організацію 
трудових відносин в умовах воєнного ста-
ну») врегулював ключові питання трудо-
вого законодавства у воєнний час, реалі-
зація положень Закону часто викликає 
багато питань через відсутність деталь-
них роз’яснень та практики. Ймовірно, 
що строк дії воєнного стану буде невдовзі 
продовжений. Відповідно, працівникам 
та роботодавцям необхідно враховува-
ти вищезазначені зміни та слідкувати за 
роз’ясненнями та рекомендаціями дер-
жавних органів, а також подальшими змі-
нами трудового законодавства.» [4] 
Висвітлюючи положення Закону Укра-

їни «Про організацію трудових відносин 
в умовах воєнного стану» на сайти освіт-
нього омбуцмену України зазначено про 
необхідність суттєвого перегляду системи 
організації трудових відносин в умовах 
воєнного стану. [5]
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Так відповідно до статті 38 КЗпПУ[2], 
бажаючий звільнитися співробітник мав 
відпрацювати два тижні. Власник, який 
не міг підтримувати нормальну діяльність 
компанії, міг відправити у відпустку пра-
цівника (зокрема і неоплачений) лише за 
його згодою. Максимум, що раніше до-
зволялося зробити роботодавцю, це пе-
ревести підприємство у режим простою і 
платити персоналу 2/3 посадового окладу. 
Зрозуміло, такі вимоги виявилися для ба-
гатьох нездійсненними зараз, особливо на 
територіях активних бойових дій.
Закон України «Про організацію тру-

дових відносин в умовах воєнного стану» 
фактично зафіксував те, що почало масово 
відбуватися у роботодавців після початку 
бойових дій. Закон дає право призупини-
ти дію трудового договору. Багато власни-
ків, які не планують повністю закривати 
свою справу, але й працювати зараз не 
мають відповідної можливості, а також на-
ймані працівники, які не бажають кидати 
своє місце роботи, але змушені були тіка-
ти від війни. До цього часу такі обставини 
в трудовому законодавстві України були 
не визначені.
Ініціатором зупинення трудового до-

говору може бути будь-яка із сторін робо-
тодавець або працівник. Закон дозволяє 
ініціатору повідомити про зупинення тру-
дового договору будь-яким способом. Чи 
погоджується на це інша сторона, не має 
значення. Пільгових категорій (люди з об-
меженими можливостями, багатодітні ма-
тері тощо) це теж стосується. В основному 
заради чого запроваджувалась ця норма 
під час припинення трудового договору, 
роботодавець звільняється від необхід-
ності виплачувати зарплату, а її відшкоду-
вання покладається на країну-агресора.
Для того щоб призупинити дію трудо-

вого договору має бути виконано кілька 
умов а саме: 
повна відсутність можливості організу-

вати робочий процес через війну; на час 
призупинення трудового договору від ро-
ботодавця потрібно вести облік нарахова-
ної заробітної плати (у такому ж порядку, 
якби такого призупинення не було), а та-
кож компенсаційних виплат; 

вищезазначене поширюється на тру-
дові відносини після 24 березня (дати на-
брання чинності новим законом). [1]
Ці обставини для багатьох працівни-

ків можуть стати умовами, які дозволя-
ють заперечити дії своїх роботодавців, 
якщо останні вирішили уникнути своїх 
обов’язків перед найманими працівника-
ми.
Повноваження які роботодавець отри-

мав у частині звільнення персоналу сут-
тєво розширились. Від тепер звільнити 
працівника і в період тимчасової непра-
цездатності співробітника (хоча для та-
кого звільнення, як і раніше, мають бути 
законні підстави), і в періоди його перебу-
вання у відпустці (крім відпустки у зв’язку 
з вагітністю, пологами та доглядом за 
дитиною). Також для звільнення вже не 
потрібно отримувати попередню згоду у 
профспілки, що раніше дуже ускладнюва-
ло процес. Втім, звільнення в будь-якому 
разі буде більш розумним кроком по від-
ношенню до співробітників, ніж вимога їх 
звільнятися за власним бажанням. Оскіль-
ки в цьому випадку люди, які залишилися 
без роботи, матимуть право на соціальні 
виплати по безробіттю від держави.
На період дії військового стану робо-

тодавець може переводити співробітників 
іншу роботу, не передбачену трудовим до-
говором. Згода співробітника для цього 
не потрібна. Винятком із цього правила 
є протипоказання за станом здоров’я та 
переведення на роботу в іншу місцевість, 
де продовжуються активні бойові дії. Від-
мова співробітника від роботи дає робо-
тодавцю право його звільнити. Якщо ж 
компанія не має наміру звільнити праців-
ником, його можна відправити в неопла-
чувану відпустку до закінчення війни.
У мирний час роботодавець 

зобов’язаний був попереджати персонал 
про всі зміни умов праці (режим роботи, 
порядок виплати зарплати тощо) за два 
місяці. Під час воєнного стану це правило 
не діє. Прийнятий закон дозоляє робото-
давцю наступні дії: збільшити граничну 
тижневу норму робочого дня з 40 до 60 го-
дин; перевести персонал із п’яти- на шес-
тиденний робочий тиждень (це рішення 
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приймається не роботодавцем, а військо-
вим командуванням спільно з військови-
ми адміністраціями); на власний розсуд 
змінювати час початку та закінчення ро-
боти; ігнорувати законодавство щодо ор-
ганізації праці у неробочі та святкові дні. 
[1]
Через бойові дії роботодавець не може 

виплатити заробітну плату, її виплату 
може бути відстрочено. За таку відстроч-
ку роботодавець не притягається до від-
повідальності, хоча це не звільняє його 
від обов’язку виплатити заробітну плату в 
принципі. Роботодавець може зменшити 
заробітну плату без стандартного повідо-
млення за 2 місяці. Якщо працівник не 
згоден працювати за умовами, що зміни-
лися, він може бути звільнений з випла-
тою вихідної допомоги у розмірі середньої 
заробітної плати за місяць. Щодо оплати 
понаднормових годин роботи закон нічо-
го не змінює. Проте слід враховувати, що 
у період воєнного часу гранична трива-
лість робочого дня збільшилася до 60 го-
дин на тиждень (замість стандартних 40).
В умовах військового стану правила 

прийому на роботу будуть сильно відріз-
нятися від довоєнних. Головне прибрано 
практично всі формальності. Так, праців-
ник і роботодавець самі можуть вирішува-
ти, у якій формі укласти трудовий договір: 
на період воєнного стану письмовий тру-
довий договір не є обов’язковим. Щоправ-
да, навіть якщо трудовий договір укладе-
но на словах, роботодавець все одно має 
видати наказ про прийом на роботу та на-
правити до податкової відповідне повідо-
млення. Розширюються можливості вико-
ристання термінових трудових договорів. 
Їх дозволено укладати з новими праців-
никами для заміщення відсутніх фахівців 
(які евакуювалися, перебувають у відпуст-
ці, тимчасово втратили працездатність чи 
місцезнаходження яких невідоме).
Також у період воєнного стану робото-

давець має право встановлювати випро-
бувальний термін для будь-якої категорії 
працівників. У мирний час із цього пра-
вила існувала ціла низка винятків. Напри-
клад, без випробувального терміну при-

ймалися працювати молоді спеціалісти 
після закінчення ВНЗ, співробітники, із 
якими укладалися термінові трудові до-
говори до 12 місяців, і навіть сезонні чи 
тимчасові працівники. 
Вказані правила на ринку праці діяти-

муть лише до закінчення воєнного стану.
Вище вказані обставини дають смогу 

дійти до наступних висновку, що україн-
ське трудове законодавство потребує до-
корінних змін, а також розробку та при-
йняття нового Кодексу законів про пра-
цю, з урахуванням європейських стандар-
тів, для можливості гармонійно існувати 
в реаліях сучасного ринку праці. Діюче 
законодавство про працю повинно бути 
більш гнучке та адаптоване до викликів 
що виникають у суспільстві.
Також, слід згадати що, права та 

обов’язки роботодавця та найманих пра-
цівників в подальшому потребують більш 
детального вивчення, з урахуванням різ-
них умов праці.
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SUMMARY 
The purpose of the study is to establish the 

impact of restrictive measures in connection with 
the introduction of the Law of Ukraine «On the 
organization of labor relations in martial law» on 
the formation of labor relations in the war period. 
An analysis of legislative restrictions allows us to 
establish a balance between the existing labor rights 
of an employee and the level of negative impact 
caused by the introduction of martial law on the 
territory of Ukraine.

The result of the study is the identifi ed 
anachronisms in the current legislation in the 
fi eld of regulation of labor relations, as well as the 
directions for its further improvement, which make 
it possible to make labor relations more fl exible in the 
process of establishing labor rights and obligations 
between the employer and the employee. Key words: 
labor relations, labor contract, martial law, hired 
worker, employer.

АНОТАЦІЯ 
Метою дослідження є встановлення впли-

ву обмежувальних заходів у зв’язку з введенням 
у дію Закону України «Про організацію тру-
дових відносин в умовах військового стану» на 
формування трудових відносин у воєнний пе-
ріод. Аналіз законодавчих обмежень дозволяє 
встановити баланс між існуючими трудови-
ми правами працівника та рівнем негативно-
го впливу, викликаного запровадженням вій-
ськового стану на території України.
Результатом дослідження є виявлені 

анахронізми у чинному законодавстві у сфері 
регулювання трудових правовідносин, а також 
визначені напрями його подальшого удоскона-
лення, які дають змогу зробити трудові відно-
сини більш гнучкими у процесі встановлення 
трудових прав та обов’язків між роботодав-
цем та працівником. Ключові слова: трудові 
правовідносини, трудовий договір, воєнний 
стан, найманий робітник, роботодавець.
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ÎÕÎÐÎÍÈ

Статтю присвячено висвітленню пи-
тань, пов’язаних зі встановленням сут-
нісних характеристик державного захисту 
працівників суду. Наголошується на важ-
ливості діяльності Служби судової охорони 
для забезпечення реалізації конституцій-
ного принципу незалежності суддів та орга-
нізації підтримання громадського порядку 
в судових органах. Службу судової охорони 
визначено як один з інституційних шля-
хів забезпечення незалежності судової гілки 
влади шляхом гарантування безпеки учас-
ників судового процесу від різного роду впли-
вів і небезпек. Розглянуто правові підстави 
створення Служби судової охорони. Наведе-
но наукові погляди щодо змісту та елементів 
правового статусу, а також сутності адмі-
ністративно-правового статусу. Зазначено, 
що правовий статус Служби судової охорони 
має свої особливості. Служба судової охорони 
в питаннях забезпечення охорони та під-
тримання громадського порядку в судах ви-
ступає суб’єктом адміністративно-правових 
відносин, у зв’язку з чим наділяється адмі-
ністративно-правовим статусом, складові 
елементи якого вирізняють її з поміж ін-
ших державних органів, покликаних реалізо-
вувати правоохоронну функцію.
Ключові слова: Служба судової охорони, 

безпека суддів, незалежність судової гілки 
влади, забезпечення охорони та підтриман-
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Постановка проблеми
Судова влада у структурі державної вла-

ди України посідає особливе місце, зумов-
лене її соціальною роллю і специфічними 
функціями. Системність судової влади за-
безпечується її загальним суб’єктом, єдиною 
судовою системою, конституційно і законо-
давчо закріпленою. Важливою ознакою пра-
вової держави є суддівська незалежність. Є 
спроби втручання з боку представників за-
конодавчої і виконавчої влади у вирішення 
конкретних судових справ, трапляються 
випадки тиску на суддів шляхом погроз, 
шантажу, застосування до них насильства у 
зв’язку зі здійсненням правосуддя.
Власне самі судді повинні зміцнювати 

свою незалежність, підвищувати авторитет 
судової влади та судових рішень шляхом 
правильного застосування законодавства. 
Беручи до уваги, що в Україні відбуваєть-
ся судова реформа, що покликана, з одного 
боку, підвищити довіру до суду з боку гро-
мадськості, а з другого – захистити сторони 
та учасників судового процесу від погроз, 
тиску. Для цього у 2019 році було створено 
Службу судової охорони. 
Основу дослідження склали висно-

вки провідних вчених у галузі адміністра-
тивного права, а саме: В. Б. Авер’янова, 
О. М. Бандурки, М. Н. Берідзе, І. В. Бойка, 
Ю. П. Битяка, І. П. Голосніченка, С. В. Кі-
валова, Т. О. Коломоєць, В. К. Колпако-
ва, О. В. Кузьменко, Д. В. Приймаченко, 
В. В. Прокопенко та інших. Однак значна 
кількість проблемних питань адміністратив-
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но-правового забезпечення державного за-
хисту працівників суду залишається не ви-
рішеною, що свідчить про актуальність об-
раної теми дослідження.

Метою статті є аналіз організаційно-
правого забезпечення діяльності Служби 
судової охорони та аналіз ефективності її ді-
яльності.

Виклад основних положень
До створення Служби судової охорони 

безпеку судів забезпечували співробітники 
спецпідрозділу органів внутрішніх справ 
«Грифон». Зі створенням Національної 
поліції їх звідти прибрали, і суди фактич-
но залишилися без охорони. Там, де вона 
ще була, охороною будівлі суду займалося 
всього один-два правоохоронці. Настіль-
ки слабка захищеність служителів Феміди 
змушувала їх боятися злочинних посягань. 
А за великим рахунком позначалося на не-
залежності судової системи, що відзначали 
і міжнародні експерти. «Грифон» повинна 
була замінити Служба судової охорони. Че-
рез відсутність державного фінансування в 
2015-2016 роках цього зробити не вдалося. 
На її створення бюджетом у 2017 було ви-
ділено близько 350 млн гривень. З моменту 
набуття чинності Закону про Національну 
поліцію почали масово знімати охорону су-
дів [1]. 
Радник з безпеки ради правосуддя Ні-

дерландів Кейс Такс вивчав ситуацію в 
п�яти судах Києва, Львова та Харкова. 
Його думка: об�єкти охороняються не-
достатньо, умови роботи персоналу не га-
рантують їм надійного фізичного захисту. 
Такс назвав українських суддів «сміливими 
людьми, які виконують свій обов�язок без 
прикриття будь-якими заходами безпеки». 
Після трагічної загибелі харківського суд-
ді Володимира Трофимова, що викликала 
великий суспільний резонанс, його колеги 
звернулися до влади з проханням посили-
ти охорону судів, оснастити будівлі, кабіне-
ти сигналізацією, сканерами, тривожними 
кнопками, металодетекторами, обґрунтову-
вали обмеження розголошення інформації 
про місце проживання працівників судів та 
їх найближчих родичів [1]. 

У вересні 2018 року у Києві зазнав на-
паду суддя Святошинського районного суду 
м. Києва С. Дячук, який ще й досі розглядає 
суспільно резонансні справи про вбивство 
людей на майдані 18-20 лютого 2014 року. 
У жовтні 2018 року приміщення Шевченків-
ського районного суду м. Києва було замі-
новано, безпека і життя суддів, адміністрації 
суду й відвідувачів тривалий час були під за-
грозою, а також відбувся напад з метою пом-
сти на суддю Казанківського районного суду 
Миколаївської області Х. Іщенко. Напри-
кінці січня 2019 року невідомий напав на 
голову Кам’янко-Бузького районного суду 
Львівської області М. Самсіна. У березні 
2019 року невідомі обстріляли приміщення 
Голосіївського районного суду м. Києва під 
час робочого дня, а біля Вищої кваліфіка-
ційної комісії суддів України було вчинено 
напад на суддю господарського суду Харків-
ської області В. Усатого [2].
Можна зробити висновок, що таким 

чином порушувалися стаття 23 Загальної 
декларації прав людини [3] від 10.12.1948 
року, в яких передбачено право кожної 
людини на справедливі й сприятливі умо-
ви праці, стаття 7 Міжнародного пакту про 
економічні, соціальні і культурні права [4] 
від 16.12.1966 року, в якій визнається пра-
во кожного на справедливі та сприятливі 
умови праці, що включають, зокрема, умови 
роботи, які відповідають вимогам безпеки. 
Відповідно до статті 43 Конституції Украї-
ни кожному гарантується право, зокрема на 
безпечні умови праці, у тому числі, суддям 
[5].
Система особливих заходів державного 

захисту суддів, від перешкоджання виконан-
ню покладених на них законом обов’язків і 
здійсненню наданих прав, а також від пося-
гань на життя, здоров’я, житло і майно за-
значених осіб та їхніх близьких родичів у 
зв’язку зі службовою діяльністю не працю-
вала. 
Вивчення ситуації минулих років пока-

зує, що суддівська гілка влади потребувала 
врегулювання захисту суддів та учасників 
судового процесу. Отже, у 2019 році була 
створена Служба судового захисту. Право-
ві та організаційні засади діяльності Служ-
би судової охорони закріплені законами 
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України «Про судоустрій і статус суддів» [6], 
«Про державний захист працівників суду і 
правоохоронних органів» [7] та «Про забез-
печення безпеки осіб, які беруть участь у 
кримінальному судочинстві» [8], Положен-
ням про Службу судової охорони, затвер-
дженим Рішенням Вищої ради правосуддя 
від 04.04.2019 р. № 1051/0/15-19 [9] та ін. 
Напрям діяльності Служби судової охо-

рони визначено у статті 160 Закону України 
«Про судоустрій і статус суддів». Її діяльність 
спрямована на підтримання громадського 
порядку в суді, припинення проявів непо-
ваги до суду, а також охорона приміщень 
суду, органів та установ системи правосуд-
дя, виконання функцій щодо державного 
забезпечення особистої безпеки суддів та 
членів їхніх сімей, працівників суду, забез-
печення в суді безпеки учасників судового 
процесу здійснює Служба судової охорони 
[6] та Положенням про Службу судової охо-
рони [9], яким дана служба визначається 
як державний орган у системі правосуддя, 
що створений для забезпечення охорони та 
підтримання громадського порядку в судах. 
Його діяльність є одним із інституційних 
шляхів забезпечення незалежності судової 
гілки влади шляхом гарантування безпеки 
учасників судового процесу від різного роду 
впливів і небезпек.
За час своєї діяльності Служба судової 

охорони зіткнулася з подіями як епідеміо-
логічної пандемії, так і війною Росії проти 
України, що безперечно вплинуло на під-
вищену увагу до забезпечення охорони як 
учасників судового процесу, так і будівель 
суду. Так в усіх територіальних управліннях 
Служби було вжито заходів для протидії 
розповсюдженню гострої респіраторної хво-
роби Covid-19. Службі судового захисту було 
поставлене завдання організувати якісне не-
сення служби з охорони і безпеки судових 
установ в умовах жорстких карантинних за-
ходів, швидко та гнучко реагувати на зміни 
в обстановці, зокрема раціонально залучати 
особовий склад для охорони судів, органів та 
установ системи правосуддя у складі постів 
пропуску та охорони у зв’язку з можливим 
запровадженням обмеження руху міського 
та міжміського громадського транспорту. 
Зокрема, в усіх судах, органах та установах 

системи правосуддя, що перебували під охо-
роною Служби судової охорони, співробіт-
ники Cлужби несли службу в захисних мас-
ках і рукавичках. Кожний пункт пропуску 
був забезпечений засобами для дезінфекції 
рук та предметів. Також усім без винятку 
працівникам і відвідувачам установ системи 
правосуддя співробітники Служби проводи-
ли дистанційну термометрію та обмежували 
допуск особам з ознаками респіраторних за-
хворювань [10].
З початком військових дій ризики робо-

ти українських судів значно збільшилися. 
Коли сотні тисяч громадян мають дозвіл 
на володіння зброєю або можуть її отрима-
ти для захисту своєї Батьківщини, кількість 
спроб потрапити до судових установ із вог-
непальною зброєю суттєво зросла. Так, за 
інформацією Служби судової охорони, з 
січня по серпень 2022 року відвідувачі на-
магалися пронести в судові установи 2 429 
одиниць вогнепальної зброї. Це в 18,5 разів 
більше, ніж за аналогічний період 2021 року 
(131 одиниця). Вогнепальна зброя, гранати, 
ножі, газові балончики та інша зброя: понад 
86 500 небезпечних предметів могли потра-
пити до українських судів за цей період [11]. 
Загальні показники діяльності судової 

охорони свідчать про факти припинення 
нею численних порушень норм закону, сус-
пільного спокою та громадського порядку. 
Також у 2021 році судові охоронці не до-
пустили пронесення до органів системи 
правосуддя 841 одиницю електрошокових 
пристроїв, 211 одиниць вогнепальної та 487 
одиниць травматичної зброї, 297 одиниць 
пневматичної та газової зброї. Особи вчи-
няли спроби зайти в суди з металевими та 
дерев’яними палицями й битами (172 оди-
ниці), ножицями та викрутками (13 134 оди-
ниць), фаєрами та іншими піротехнічними 
засобами (117 одиниць) тощо. Крім того, 32 
відвідувачі суду, які намагалися пройти до 
судових установ із речовинами, схожими на 
наркотичні, 56 осіб, які не мали дозвільних 
документів на носіння і зберігання зброї, 
затримано й передано працівникам Націо-
нальної поліції України [12].
З метою підвищення кваліфікації пра-

цівників Служби судової охорони у 2020 
році було запроваджено створення навчаль-
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ного центру. Міністерство освіти і науки 
України видало ліцензію Територіальному 
управлінню Служби судової охорони у Ві-
нницькій області на провадження освітньої 
діяльності за спеціальністю «Охоронець» та 
«Охоронник». 
Для унормування діяльності Служби 

судової охорони ВРУ було схвалено законо-
проєкт щодо врегулювання окремих питань 
проходження служби у Службі судової охо-
рони.
Законом внесено зміни до Закону Украї-

ни «Про судоустрій і статус суддів» в частині, 
що стосуються проходження служби у Служ-
бі судової охорони, передбачивши, зокрема:

• утворення державної служби у Служ-
бі судової охорони та її територіальних під-
розділах;

• вдосконалення порядку визначення 
стажу служби у Службі судової охорони;

• поширення дії Дисциплінарного ста-
туту Національної поліції України на спів-
робітників судової охорони, а також визна-
чення повноважень Голови Служби судової 
охорони та інших керівників Служби щодо 
застосування заохочень та накладення дис-
циплінарних стягнень на підпорядкованих 
співробітників;

• створення можливості співробітни-
кам Служби судової охорони для захисту 
своїх прав та законних інтересів утворювати 
професійні об’єднання та професійні спілки 
відповідно до Закону «Про професійні спіл-
ки, їх права та гарантії діяльності».
Законом також внесено зміни до низки 

інших законодавчих актів, а саме:
• до Закону України «Про держав-

ну службу» – щодо надання Голові Служби 
повноважень керівника державної служби 
у Службі судової охорони, а начальникам 
територіальних підрозділів – у територіаль-
них підрозділах Служби;

• до Закону України «Про професій-
ні спілки, їх права та гарантії діяльності» – 
щодо особливостей застосування у Службі 
судової охорони;

• до Закону України «Про матеріаль-
ну відповідальність військово-службовців та 
прирівняних до них осіб за шкоду, завдану 
державі» – щодо поширення його дії на спів-
робітників Служби судової охорони;

• до Закону України «Про військовий 
обов’язок і військову службу» – щодо по-
ширення на співробітників Служби судової 
охорони особливого порядку військового 
обліку, встановленого для поліцейських, 
осіб начальницького та рядового складу 
МВС України, оперативно-рятувальної 
служби цивільного захисту, Державної кри-
мінально-виконавчої служби України;

• до Дисциплінарного статуту Націо-
нальної поліції України, затвердженого За-
коном України «Про Дисциплінарний ста-
тут Національної поліції України», щодо по-
ширення його дії на співробітників Служби 
судової охорони [13].

• 
Висновки

Завдяки аналізу діяльності Служби судо-
вої охорони можна констатувати, що підтри-
муючи порядок та безпеку, перебуваючи у 
постійному контакті з громадянами, Служба 
судової охорони є важливою складовою сек-
тору цивільної безпеки України. Цей орган 
відіграє важливу роль у формуванні довіри 
суспільства до системи правосуддя. Служба 
судової охорони у питаннях забезпечення 
безпеки приміщень судової системи Укра-
їни, яка, зважаючи на російське вторгнен-
ня, є центральною опорою демократичної 
структури країни. 
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