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ÁÅÇÏÅÊÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Інформаційна безпека України є визна-
чальним напрямом державної політики, від 
якого буде залежати існування держави, її 
національна безпека, соціально-економічний 
розвиток та відповідне місце у світовому спів-
товаристві.
Цілями державної політики України у сфері 

інформаційної безпеки: захист інформаційного 
суверенітету держави в сучасних умовах глобалі-
зації; забезпечення інформаційної достатності 
для прийняття рішень державними органами, 
підприємствами та громадянами; реалізація 
конституційних прав і свобод громадян, суспіль-
ства і держави на інформацію.
Акцентовано увагу на основних завданнях 

державної інформаційної політики, та з’ясована 
мета державної політики у сфері інформаційної 
безпеки України – це управління реальними та 
потенційними загрозами з метою створення 
необхідних умов для задоволення інформаційних 
потреб людини та громадянина, а також реалі-
зації національних інтересів.
Дослідження сутності інформаційної без-

пеки України пов’язане з формуванням якісної 
системи інформаційної безпеки, що відповіда-
тиме сучасним вимогам та нагальним потре-
бам України.
Виявлено недоліки державної інформацій-

ної політики України в сучасних умовах, що 
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ORCID iD: 0000-0003-2861-1252
 ÊÓÄ²Í Ñåðã³é Âîëîäèìèðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
ïðîôåñîð êàôåäðè òåîðåòèêî-ïðàâîâèõ äèñöèïë³í Äåðæàâíîãî ïîäàòêîâîãî 
óí³âåðñèòåòó

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1396-3212
 ÔÅÄÎÐ×ÓÊ Îëåã Âàñèëüîâè÷ - êàíäèäàò þðèäè÷íèõ íàóê, ñòàðøèé 
âèêëàäà÷ êàôåäðè ïðàâîâèõ òà ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é Õìåëüíèöüêîãî 
³íñòèòóòó ñîö³àëüíèõ òåõíîëîã³é

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9057-3133
ÓÄÊ 340+35.078.3

DOI 10.32782/LAW.UA.2022.4.1

пов’язані із відсутністю ефективної держав-
ної політики, недостатністю розвиненості 
національної інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури.
Встановлено, що державна політика в 

сфері інформаційної безпеки може бути пред-
ставлена як сукупність національних цілей, 
інтересів і цінностей, стратегії та тактики, 
що розробляються та реалізуються держав-
ною владою для регулювання та вдоскона-
лення безпосередньо процесів інформаційної 
взаємодії в усіх сферах життєдіяльності сус-
пільства та держави.
Інформаційна безпека в країні повинна за-

безпечуватися проведенням єдиної державної 
політики в інформаційній сфері, виваженою 
системою заходів економічного, політичного, 
соціального й організаційного характеру щодо 
реальних загрозам та небезпекам національ-
них інтересів особи, суспільства та держави в 
інформаційній сфері.
На сьогодні для розробки ефективної сис-

теми інформаційної безпеки України виникає 
необхідність ґрунтовного вивчення праць на-
уковців та дослідників із зазначеної теми.
Ключові слова: інформаційна безпека 

України, забезпечення інформаційної безпеки, 
національна безпека, система, державна ін-
формаційна політика. 
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Постановка проблеми
На сьогодні забезпечення інформацій-

ної безпеки в Україні є визначальним фак-
тором реалізації системи національних еко-
номічних інтересів, спроможності держави 
захищати національні економічні інтереси 
від зовнішніх і внутрішніх загроз, здатності 
національної економіки зберігати й понов-
лювати процес суспільного відтворення. 
Існує безпосередній зв’язок між рівнем ін-
формаційної безпеки та рівнем громадської 
безпеки, обороноздатності та зрештою  
життєздатності будь-якої сучасної держави. 
Зокрема, військова агресія щодо Украї-

ни призвела до потреби в терміновому пе-
регляді стратегічних засад, на яких ґрун-
тувалася система не лише вітчизняної, а й 
європейської безпеки донині. З огляду на 
це, Україні необхідно запропонувати адек-
ватні ситуації термінові заходи щодо забез-
печення енергетичної, економічної та ін-
формаційної безпеки.
Інформаційна безпека держави є інте-

гральною характеристикою стану економіч-
ної системи, що передбачає характеристику 
стану низки підсистем – взаємопов’язаних 
структурних складових: макроекономіч-
ну, інвестиційну, інноваційну, фінансову, 
соціальну, зовнішньоторговельну, енерге-
тичну, продовольчу, демографічну безпеку. 
Водночас інформаційна безпека є складо-
вою системи більш високого рівня – націо-
нальної безпеки [1].
Незважаючи на значний рівень науко-

вого осмислення проблем інформаційної 
безпеки, питання щодо визначення її сут-
ності мають дискусійний характер, що й 
обумовлює актуальність статті. Водночас, 
теоретичні розробки досліджуваного пи-
тання необхідні для формування дієвої 
системи моніторингу та управління у сфері 
інформаційної безпеки, а також удоскона-
лення національного законодавства у сфері 
забезпечення інформаційної безпеки дер-
жави.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Вивченню цього питання приділяли 
увагу багато вітчизняних та зарубіжних 
науковців та дослідників. Зокрема, дослі-

дження сутності інформаційної безпеки 
знайшли відображення у працях україн-
ських учених: В. С. Цимбалюк, А. В. Бабін-
ська, О. О. Золотар, А. Ю. Нашинець-На-
умової, О. А. Баранова, О. О. Тихомирова, 
О. А. Заярний, Н. С. Мороз та інших.

Мета статті
Метою цієї статті є узагальнення науко-

вих поглядів щодо сутності інформаційної 
безпеки України.

Виклад основного 
матеріалу дослідження

Сучасний стан нашої держави характе-
ризується як етап формування інформацій-
ного суспільства. Впровадження новітніх 
інформаційних технологій значно приско-
рює процес отримання, обробки, аналізу 
інформації. Широкий і оперативний доступ 
до інформації підвищує ефективність її ви-
користання, що стає невід’ємним елемен-
том управління всіма інститутами і проце-
сами.
Інформаційні технології стали постій-

ним супутником сучасної людини не лише 
на робочому місці, вони увійшли майже 
в усі сфери людського життя. Розповсю-
дження нових інформаційних технологій, в 
основі яких лежить широке використання 
комп’ютерної техніки та засобів комуніка-
цій, оптимізації та автоматизації процесів 
в усіх без винятку сферах життєдіяльнос-
ті, призвело до пошуку нових шляхів ви-
користання інформаційно-комунікаційних 
систем у різних сферах діяльності суспіль-
ства.
Необхідною умовою розвитку сучасно-

го суспільства є високий рівень інформа-
ційної безпеки. На теперішній час сутність 
інформаційної безпеки в Україні полягає 
у здатності нашої країни захищати націо-
нальні економічні інтереси від зовнішніх і 
внутрішніх загроз, а також спроможності 
національної економіки зберігати й понов-
лювати процес суспільного відтворення.
У системі національної безпеки держа-

ви основне місце займає інформаційна без-
пека, під якою зазвичай розуміється стан 
відсутності інформаційних небезпек і за-
гроз, або в разі їх наявності, стан стійкості 
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основних сфер життєдіяльності. Забезпе-
чення інформаційної безпеки України є ви-
значальним напрямом державної політики, 
від якого залежатиме існування держави, її 
національна безпека, соціально-економіч-
ний розвиток та відповідне місце у світово-
му співтоваристві.
Як вказує В. С. Цимбалюк, А. В. Бабін-

ська, під інформаційною безпекою України 
слід розуміти стан захищеності її національ-
них інтересів в інформаційній сфері, що 
визначаються сукупністю збалансованих 
інтересів особи, суспільства та держави [2]. 
Схоже визначення поняття «інформа-

ційна безпека» пропонує О. А. Ніщименко, 
який вважає, що цей стан захищеності на-
ціональних інтересів України в інформа-
ційній сфері, що складаються з сукупності 
збалансованих інтересів особи, суспільства 
та держави від внутрішніх і зовнішніх за-
гроз, що відповідає принципу забезпечен-
ня національної безпеки в інформаційній 
сфері [3, с.19]. 
На думку Л. О. Кочубей, інформаційна 

безпека – це такий стан захищеності жит-
тєво важливих інтересів, а отже, й інфор-
маційної озброєності держави, суспільства, 
особистості, за якого жодні інформаційні 
впливи на них неспроможні викликати де-
структивні думки і дії, що призводять до 
негативних відхилень на шляху стійкого 
прогресивного розвитку названих суб’єктів 
[4, с. 221–222].

 Інформаційна безпека є стан захище-
ності особи, суспільства, держави від ін-
формації, що носить шкідливий або проти-
правний характер, від інформації, що на-
дає негативний вплив на свідомість особи, 
що перешкоджає сталому розвитку особи, 
суспільства та держави. Інформаційна без-
пека забезпечує сталий розвиток особи, 
суспільства та держави стан захищеності 
інформаційної інфраструктури, включаю-
чи комп’ютери і інформаційно-телекомуні-
каційну інфраструктуру, інформацію, що в 
них знаходиться. 
Однак при цьому Г. М. Савчук вважає, 

що особливістю реалій України є не сфор-
мованість і недостатня визначеність сис-
теми цінностей та інтересів суспільства, 
наявність низки протиріч між інтересами 

різних соціальних спільнот і професійних 
груп, що спричинює політичну та соціаль-
ну нестабільність. Внаслідок несформова-
ності консенсусу в суспільстві щодо наці-
ональних цілей, інтересів і цінностей, не 
забезпечується належна конструктивність 
у забезпеченні національної та інформацій-
ної безпеки країни як «стану захищеності 
життєво важливих інтересів особистості, 
суспільства та держави від зовнішніх і вну-
трішніх загроз» [5].
У свою чергу, С. С. Єсімов вказує, що 

суть інституту інформаційної безпеки в 
системі інформаційного права полягає в 
здійсненні правових, організаційних, тех-
нічних заходів, що гарантують безпеку всіх 
складових інформаційно-комунікаційного 
комплексу держави, системи інформацій-
них ресурсів, інформаційно-комунікаційної 
інфраструктури, науково-технічного та ви-
робничого комплексу інформаційної інду-
стрії, ринку інформаційної продукції та по-
слуг, системи масової інформаційної освіти, 
просвіти та підготовки професійних кадрів 
для інформаційної сфери. окремих органі-
зацій та кожної людини [6, с. 75].
Водночас, під інформаційною безпекою 

доцільно розуміти сукупність суспільних 
відносин, що складаються в процесі захисту 
конституційних прав і свобод від внутріш-
ніх і зовнішніх загроз в інформаційній сфе-
рі. 
При цьому слід вказати на те, що важ-

ливою ознакою інформаційної безпеки, 
як вважає Н. С. Мороз, є її динамічність, 
оскільки вона, в широкому сенсі, забезпе-
чує стабільнісь та розвитокуінформаційної 
сфери, яка постійно змінюється через різ-
номаніття потреб учасників інформаційних 
відносин [7, с. 136]. 
Інформаційна безпека, за визначенням 

Б. О. Кормича, виступає як захищеність 
встановлених законом правил, за якими 
відбуваються інформаційні процеси в дер-
жаві, що забезпечують гарантовані Консти-
туцією умови існування і розвитку людини, 
всього суспільства та держави [8, с. 89]. 
Інформаційна безпека України, на дум-

ку І. Громико, Т. Саханчук, – це захище-
ність державних інтересів, за якої забезпе-
чується запобігання, виявлення і нейтра-
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лізація внутрішніх та зовнішніх інформа-
ційних загроз, збереження інформаційного 
суверенітету держави і безпечний розвиток 
міжнародного інформаційного співробіт-
ництва [9, с. 130–134]. 
В. С. Цимбалюк характеризує інформа-

ційну безпеку як стан інформації, у якому 
забезпечується збереження визначених по-
літикою безпеки властивостей інформації 
[10, с. 204]. 
Р. А. Калюжний вважає, що інформацій-

на безпека – це вид суспільних інформацій-
них правовідносин щодо створення, під-
тримки, охорони та захисту бажаних для 
людини, суспільства і держави безпечних 
умов життєдіяльності [11, с. 234–244]. 
Слід відмітити, що на теперішній час у 

наукових працях досі відсутня єдина кон-
цепція щодо змісту поняття «інформаційна 
безпека».
У зв’язку з останнім зауважимо, що біль-

шість з наведених визначень хоча фіксують 
важливі, конститутивні ознаки інформа-
ційної безпеки, однак р озглядають її як 
стабільне, незмінне явище: «стан захище-
ності», «здатність захищати», «захищеність» 
тощо. 
Система визначень, що характеризує 

різні аспекти інформаційної діяльності, 
стає основою формування відповідних без-
пекових понять, необхідних для розвитку 
технологій організації і забезпечення ін-
формаційної безпеки. А між тим, терміно-
логія, що застосовується у сфері забезпе-
чення інформаційної безпеки, демонструє 
на брак єдності, неоднозначні тлумачення, 
а то й узагалі відсутні визначення багатьох 
понять, у тому числі ключових. 
У більшості наукових праць з питань 

інформаційної безпеки здебільшого роз-
глядаються суто технічні питання захисту 
інформації: захист інформаційно-телеко-
мунікаційних систем, каналів передачі ін-
формації, доступ до інформації, розробка 
засобів захисту баз даних, захист від витоку 
інформації тощо.
Усе це створює серйозні перешкоди 

як для правотворчої діяльності в інформа-
ційній сфері, так і для правозастосовної, а 
також зайвий раз засвідчує відсутність сис-
темності у розв’язанні вказаних проблем. 

Перед Україною постала необхідність 
прийняття чималої низки нормативно-
правових актів, що відповідають європей-
ським стандартам. Інформаційна безпека є 
складовим компонентом загальної пробле-
ми інформаційного забезпечення людини, 
держави і суспільства. Вона орієнтована на 
захист значимих суб’єктів інформаційних 
ресурсів, законних інтересів. Зміст понят-
тя «інформаційна безпека» розкривається 
у практичній діяльності, наукових дослі-
дженнях, а також нормативно-правових 
документах.
Наприклад, до теперішнього часу немає 

чіткого законодавчого визначення терміна, 
як «інформаційна безпека», хоча таке тер-
мінологічне сполучення вживається в дея-
ких законах. У Законі України «Про наці-
ональну безпеку України» [12], замість по-
няття «інформаційна безпека України», ви-
користовувався термін «національна безпе-
ка України», визначається як захищеність 
державного суверенітету, територіальної 
цілісності, демократичного конституцій-
ного ладу та інших національних інтересів 
України від реальних та потенційних за-
гроз.
У Законі України «Про основні заса-

ди розвитку інформаційного суспільства в 
Україні на 2007 – 2015 роки» [13], «інфор-
маційна безпека» визначається як стан за-
хищеності життєво важливих інтересів лю-
дини, суспільства і держави, при якому запо-
бігається нанесення шкоди через неповноту, 
невчасність та невірогідність інформації, 
що використовується; негативний інформа-
ційний вплив; негативні наслідки застосу-
вання інформаційних технологій; несанк-
ціоноване розповсюдження, використання 
і порушення цілісності, конфіденційності 
та доступності інформації.
Нормативно-правова регламентація 

формування єдиного інформаційного про-
стору України повинна сприяти гармоній-
ному розвитку інформаційних ресурсів, 
інформаційних послуг та інформаційного 
продукту в країні. Важливість проблеми 
розвитку законодавства у сфері інформа-
ції та інформаційної безпеки, становлення 
інформаційного суспільства визначається 
тією обставиною, що норми законів цієї 
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сфери суттєво впливають на законодавче 
регулювання відносин суб’єктів у всіх сфе-
рах життя держави.
Серед стратегічних напрямів розви-

тку України на перспективу повинні бути 
зазначені питання вдосконалення норма-
тивної бази відповідно до вимог Європей-
ського Союзу в контексті реалізації Угоди 
про асоціацію України та ЄС, цифровізації 
національної економіки, розвиток кібер-
безпеки, формування цифрових платформ, 
сумісних з європейським інформаційним 
простором тощо.
Враховуючи те, що інформаційна безпе-

ка є невід’ємною складовою національної 
безпеки, її регулювання потребує дієвих 
механізмів у формі політичних рішень або 
прийнятих нормативно-правових актів. 
Функціонування відповідного механізму, 
на нашу думку, можливе лише за умови на-
лежного рівня наукового осмислення тео-
ретичних положень щодо інформаційної 
безпеки. А отже, розробка й удосконалення 
вітчизняного законодавства з безпекових 
питань інформаційної сфери мають відбува-
тися на міцному теоретичному фундаменті.

Висновки
Розглянувши сутність інформаційної 

безпеки в Україні можна зробити наступні 
висновки. У зв’язку з розвитком інтеграцій-
них відносин, входженням України в євро-
пейський інформаційний простів виникає 
необхідність ґрунтовного вивчення праць 
науковців та дослідників із зазначеної теми 
для розробки ефективної системи інформа-
ційної безпеки України.
Метою політики забезпечення інформа-

ційної безпеки України має стати форму-
вання відкритого інформаційного суспіль-
ства як простору цілісної держави, інтегру-
вального у світовий інформаційний простір 
з урахуванням національних особливостей 
і інтересів при забезпеченні інформаційної 
безпеки на внутрішньодержавному та між-
народному рівнях.
Захист інформаційної безпеки має здій-

снюватися, насамперед, шляхом проведен-
ня виваженої та збалансованої політики 
держави в інформаційній сфері, а саме: за-
хист інформаційних прав і свобод людини, 

захист державної безпеки в інформаційній 
сфері та захист національного інформацій-
ного ринку, економічних інтересів держави 
в інформаційній сфері.
Необхідною умовою ефективної реалі-

зації політики забезпечення інформаційної 
безпеки є розробка організаційних і техно-
логічних заходів щодо захисту систем дер-
жавного управління від несанкціонованого 
впливу на ці системи з метою заподіяння 
шкоди життєво важливим інтересам особи, 
суспільства та держави. 
Інформаційна безпека в країні повинна 

забезпечуватися проведенням єдиної дер-
жавної політики в інформаційній сфері, ви-
важеною системою заходів економічного, 
політичного, соціального й організаційно-
го характеру щодо реальних загроз та не-
безпек національних інтересів особи, сус-
пільства та держави в інформаційній сфері.
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SUMMARY 
The article examines the principles of the essence 

of information security of Ukraine from the stand-
point of various researchers. The conducted analysis 
of scientifi c sources revealed that information security 
in general, as well as at the elemental level, is char-
acterized by scientifi city, systematicity and has many 
aspects.

It has been proven that ensuring the informa-
tion security of Ukraine is a defi ning direction of state 
policy, which will depend on the existence of the state, 
its national security, socio-economic development and 
its place in the world community.

The goals of the state policy of Ukraine in the 
fi eld of information security: protection of the infor-
mation sovereignty of the state in modern conditions 
of globalization; ensuring information suffi ciency for 
decision-making by state bodies, enterprises and citi-
zens; implementation of the constitutional rights and 
freedoms of citizens, society and the state to informa-
tion.

Attention is focused on the main tasks of the state 
information policy and the clarifi ed goal of the state 
policy in the fi eld of information security of Ukraine 
is the management of real and potential threats in or-
der to create the necessary conditions for meeting the 
information needs of people and citizens, as well as 
realizing national interests.

The study of the essence of Ukraine’s information 
security is related to the formation of a high-quality 
information security system that will meet the modern 
requirements and urgent needs of Ukraine.

The shortcomings of the state information policy 
of Ukraine in modern conditions, which are associated 
with the absence of an effective state policy, the insuf-
fi cient development of the national information and 
communication infrastructure, have been revealed.

It was established that the state policy in the fi eld 
of information security can be represented as a set of 
national goals, interests and values, strategies and 
tactics developed and implemented by the state author-
ities to directly regulate and improve the processes of 
information interaction in all spheres of life of society 
and the state.

 Information security in the country should be en-
sured by the implementation of a unifi ed state policy in 
the information sphere, a balanced system of measures 
of an economic, political, social and organizational 
nature, real threats and dangers to the national in-
terests of the individual, society and the state in the 
information sphere.

Today, in order to develop an effective system of 
information security of Ukraine, there is a need for a 
thorough study of the works of scientists and research-
ers on the specifi ed topic.

Keywords: information security of Ukraine, pro-
vision of information security, national security, sys-
tem, state information policy.
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ÏÐÀÂÎ ÊÓËÜÒÓÐÍÎ¯ ÑÏÀÄÙÈÍÈ ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
ßÊ ÃÀËÓÇÜ ÏÐÀÂÀ 

Стаття «Право культурної спадщини 
України як галузь права» присвячена акту-
альній теоретичній проблемі, яка в Україні 
не набула належного розкриття. Її метою 
є дослідження права культурної спадщини 
України як галузі права; розкриття системи 
права культурної спадщини; визначення пред-
мета, об’єкта, методів, принципів цього права 
тощо. Підкреслено, що галузь права культур-
ної спадщини України знаходиться на стадії 
формування і фактично не набуває належно-
го подальшого розвитку через нерозвиненість 
пам’яткоохоронного законодавства.
У цій галузі виокремлено певні підгалузі, 

які вже вийшли за межі правових інститутів, 
наприклад, право захисту культурної спадщи-
ни чи право популяризації культурної спадщи-
ни формуються як комплексні підгалузі права 
культурної спадщини на перетині публічних 
та приватних інтересів, бо увібрали в себе 
його елементи, мають відносно самостійний 
аспект прояву предмета правового регулюван-
ня. Вказано, що право культурної спадщини 
України включає як прості інститути (ін-
ститути архітектурної спадщини; охорони 
археологічної спадщини тощо), так і змішані, 
у яких присутні відносини, що відрізняються 
за формою, але тісно пов’язані з іншими за 
своїм призначенням, наприклад, інститути 
ввезення-вивезення культурних цінностей; 
управління і контролю; експертизи; оцінки; 
юридичної відповідальності за правопорушен-
ня пам’яткоохоронного законодавства, ін. 
Зазначено, що предметом права культур-

ної спадщини є сукупність всіх вищевказаних 
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однорідних специфічних суспільних відносин у 
сфері культурної спадщини; об’єктом(и) цього 
права - об’єкти культурної спадщини; мето-
дом права культурної спадщини є сукупність 
засобів і способів впливу на учасників суспіль-
них відносин з метою забезпечення правових 
вимог щодо охорони, захисту, збереження, ви-
користання тощо об’єктів культурної спад-
щини, а також забезпечення права на доступ-
ність до культурних цінностей для кожного 
громадянина. Наведено загальні і спеціальні 
принципи цього права, які не є застиглими 
категоріями і розвиваються разом із дина-
мічним розвитком як цього національного 
права, так і міжнародного права культурних 
цінностей.
Ключові слова: право культурної спадщи-

ни, галузь права, система, предмет, об’єкт, 
методи, принципи.

Постановка проблеми
Наука права культурної спадщини є від-

носно молодою. Вона бере початок у працях 
таких учених, як Емера де Ваттеля (Право 
народов, или Принципы естественного пра-
ва, применяемые к поведению и делам наций 
и суверенов), Гуго Гроція (О праве войны и 
мира), Ф.Ф. Мартенса (Современное между-
народное право цивилизованных народов), 
М.К. Реріха (Культура и цивилизация), ін. [5, 
с. 6] Культурна спадщина є духовним, куль-
турним, економічним та соціальним капіта-
лом надзвичайної цінності, основою для су-
часної науки й творення культури, головною 
підставою для національної самоповаги та 
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визнання світовою спільнотою. Проте право 
культурної спадщині в Україні не набуло на-
лежного дослідження і розвитку.

Аналіз останніх публікацій
Питання галузі культурної спадщини 

України в правовій науці не досліджувалися.

Мета і завдання
Дослідити право культурної спадщини 

України як галузь права; розкрити систе-
му права культурної спадщини; визначити 
предмет, об’єкт, методи, принципи цього 
права.

Виклад основного матеріалу
Питання про критерії розподілу права 

на галузі та інститути постійно знаходяться 
в центрі уваги вчених-юристів. Критерієм 
такого розподілу, як відомо, спочатку було 
визначено предмет правового регулювання 
(1938–1941 рр.), але потім (1955–1958 рр.) до-
датковим критерієм став метод правового ре-
гулювання, під яким розуміється сукупність 
прийомів, заходів і засобів впливу права на 
суспільні відносини. Предмет, як відомо, є 
матеріальним критерієм розмежування норм 
права за галузями, а метод виступає додатко-
вим юридичним критерієм, бо є похідним 
від предмета [5, с. 13].
Галузь права культурної спадщини 

України знаходиться на стадії формуван-
ня і фактично не набуває належного по-
дальшого розвитку через нерозвиненість 
пам’яткоохоронного законодавства. Проте 
вже можна констатувати, що вона вийшла за 
межі підгалузі. Визначальними для предме-
та українського права культурної спадщини 
є низка групи суспільних відносин, які ви-
значають дихотомічний зв’язок культурного 
права людини щодо культурної спадщини 
і обов’язок держави зі створення гарантії 
цього права, а саме відносини щодо: 1) охо-
рони, захисту, збереження тощо культурної 
спадщини; 2) управлінської, виконавчої та 
розпорядчої діяльності держави в особі упо-
вноваженних суб’єктів публічної адміністра-
ції об’єктами культурної спадщини; 3) участі 
громадян в управлінні пам’яткоохоронною 
сферою; 4) використання уповноваженними 
суб’єктами публічної адміністрації/фізичними 

чи юридичними особами об’єктів культурної 
спадщини; 5) забезпечення права на доступ-
ність до культурних цінностей для кожного 
громадянина, 6) юридичної відповідальнос-
ті за правопорушення пам’яткоохоронного 
законодавства, ін. Ці відносини часто пере-
плітаються між собою в різних комбінаціях. 
Їх можна розподілити на більш дрібні групи 
суспільних відносин за предметною озна-
кою, приміром, враховуючи розподіл самих 
об’єктів культурної спадщини на нематері-
альні та матеріальні, або розподіл останніх 
на рухомі й нерухомі тощо. 
Багатоманітність суспільних відносин, що 

становлять предмет права культурної спад-
щини, зумовлює виділення в його системі 
відносно самостійних елементів. Вони висту-
пають у вигляді сукупностей норм (так зва-
них нормативних утворень), які мають назву 
підгалузей та інститутів. Так, у праві куль-
турної спадщини України можна виділити 
як підгалузі права, зокрема, право охорони 
культурної спадщини, право використання 
культурної спадщини, так і значну низку ін-
ститутів.
Під системою права культурної спадщи-

ни як галузі права розуміють його внутріш-
ню структуру, основними складовими еле-
ментами якої є підгалузі, правові інститути 
й норми права, які узгоджені між собою.-                    
А вся система будується на закономірностях, 
вироблених юридичною наукою та практи-
кою, що дозволяє виявити, з яких інститутів 
і субінститутів, підгалузей складається певна 
галузь права і як ці складові елементи вза-
ємодіють між собою. 
У цій галузі виокремлюються певні підга-

лузі, які вже вийшли за межі правових інсти-
тутів. Зовнішнім виявом підгалузі, як відомо, 
є наявність у ній такої групи норм, яка міс-
тить загальні принципові положення, прита-
манні декільком (але не всім) правовим інсти-
тутам цієї галузі. Підгалузь права, як відомо, 
– це сукупність правових норм, що регулює 
суспільні відносини в певній сфері, котра ви-
окремлюється в межах загального предмета. 
Так, наприклад, право захисту культурної 
спадщини чи право популяризації культур-
ної спадщини формуються як комплексні 
підгалузі права культурної спадщини на пе-
ретині публічних та приватних інтересів, бо 
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увібрали в себе його елементи, мають віднос-
но самостійний аспект прояву предмета пра-
вового регулювання.
Правовий інститут – необхідна ланка в сис-

темі права. Він є системою взаємопов’язаних 
норм, що врегульовують відносно самостійну 
сукупність суспільних відносин або їх компо-
ненти, властивості. Право культурної спад-
щини України включає як прості інститути 
(інститути архітектурної спадщини; охорони 
археологічної спадщини тощо), так і змішані, 
у яких присутні відносини, що відрізняються 
за формою, але тісно пов’язані з іншими за 
своїм призначенням, наприклад, інститути 
ввезення-вивезення культурних цінностей; 
управління і контролю; експертизи; оцінки; 
юридичної відповідальності за правопору-
шення пам’яткоохоронного законодавства, 
ін. Це пояснюється комплексністю права 
культурної спадщини.
Право культурної спадщини поєднує 

правові норми, які зобов’язують, заборо-
няють, уповноважують, заохочують, прямо 
приписують зобов’язаним суб’єктам постій-
но й регулярно здійснювати певні позитив-
ні організаційні дії (норми про компетенцію 
органів охорони культурної спадщини та їх 
посадових осіб, норми про порядок їх фор-
мування та інші), та здебільшого відрізня-
ються імперативним характером, який не 
завжди пов’язаний з реалізацією у цій сфе-
рі державно-владних повноважень суб’єкта 
влади (ідентифікація, документування, дослі-
дження, збереження, охорона, захист, попу-
ляризація, відродження тощо), а й у наданні 
фізичним та юридичним особам права вима-
гати від владних структур належних дій ув їх 
інтересах (дослідження, збереження, охоро-
на, захист, документування тощо). 
Єдність правових норм, що утворюють 

право культурної спадщини, визначається, 
по-перше, єдністю вираженої в них держав-
ної волі; по-друге, єдністю принципів, а також 
кінцевої мети і завдань пам’яткоохоронного 
законодавства; по-третє, єдністю механіз-
му правового регулювання суспільних від-
носин щодо культурної спадщини, зокрема 
з її охорони, збереження та використання. 
Водночас ці норми розрізняються за своїм 
конкретним вмістом, характером розпо-
ряджень, сферами дії, формам вираження, 

санкціям тощо. В основу такого розподілу 
покладено перш за все різноманітність і 
специфіку пам’яткоохоронних відносин, вла-
стивий їм саме охоронний характер. І хоча 
серед них неминуче виникають колізії, у 
своїй сукупності вони є єдиною системою з 
власними внутрішніми закономірностями й 
тенденціями. 
Система права культурної спадщини 

грунтується на логічному, послідовному роз-
поділі цих норм і їх об’єднанні в однорідні 
правові комплекси (підгалузі, інститути і су-
бінститути) з урахуванням вмісту і характеру 
регульованих ними відносин у цій сфері, відо-
бражає взаємозв’язок і взаємообумовленість 
правового регулювання щодо культурної 
спадщини (охорони, збереження, викорис-
тання тощо) як цілісного соціального явища. 
Тому ця система має свою об’єктивну основу: 
її побудова обумовлена не лише структурою 
чинного законодавства України щодо куль-
турної спадщини, а й вимогами негативної 
практики втрати об’єктів матеріальної 
культурної спадщини, яка робить істотний 
вплив на формування норм права культурної 
спадщини, допомагає визначити їх роль у 
процесі формування державної культурної 
політики. 
За характером дії норми цього права з 

певною умовністю поділяють на матеріаль-
ні й процесуальні, а останні є засобом прак-
тичної реалізації матеріальних норм. І ма-
теріальні, і процесуальні норми можуть міс-
титися як у суто пам’яткоохоронних, так і в 
інших законодавчих актах, що пов’язано з їх 
«плаваючим» характером у системі комплек-
сної галузі права культурної спадщини, яка є 
значно більшою абстракцією, ніж відповідна 
галузь законодавства. Зокрема, адміністра-
тивно-правові норми, за допомогою яких ре-
гулюється поведінка суб’єктів, визначаються 
права фізичних та юридичних осіб, форму-
ються, охороняються й захищаються адміні-
стративно-правові відносини в цій сфері, ор-
ганізується й забезпечується функціонуван-
ня публічної адміністрації тощо, містяться у 
пам’яткоохоронному законодавстві України. 
Наприклад, за Законом України «Про охо-
рону культурної спадщини» (преамбула) [4] 
«охорона об’єктів культурної спадщини є од-
ним із пріоритетних завдань органів держав-
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ної влади та органів місцевого самовряду-
вання», тобто зобов’язано органи державної 
влади та органи місцевого самоврядування 
визнати пріоритетним завданням – охорону 
об’єктів культурної спадщини. 
Основний регулюючий вплив цих норм 

на такі відносини полягає в тому, що ними 
визначається коло суб’єктів, на які розповсю-
джується їх дія; формують обставини, за яких 
ці суб’єкти керуються її приписами; розкри-
вають зміст самого правила поведінки. Ці 
норми з притаманними їм всього кола ознак 
правових норм (загальнообов’язковість, фор-
мальна визначеність, забезпечення її вико-
нання державними примусом та інше) вира-
жають регулятивну роль права, що виявля-
ється в такому: 

1) забезпечують необхідне впорядкуван-
ня та функціонування як системи держав-
ного управління охороною культурної спад-
щини, так і окремих її ланок, раціональної 
їх взаємодії, зокрема в Законі України «Про 
охорону культурної спадщини» (розд.ІІ) [4]; 

2) визначають той або інший варіант на-
лежної, тобто відповідної інтересам правової 
держави, поведінки всіх осіб і організацій, 
що діють безпосередньо у сфері публічного 
адміністрування, і виконують той або інший 
обсяг функцій, наприклад, органи охорони 
культурної спадщини обласних, Київської 
та Севастопольської міських державних ад-
міністрацій (Закон України «Про охорону 
культурної спадщини» [4, ст. 6]), тим або що 
іншим чином зачіпають своїми діями інте-
реси цієї сфери, наприклад, Українське това-
риство охорони пам’яток історії та культури 
(Закон України «Про охорону культурної 
спадщини» [4, ст. 10]); 

3) діють у сфері публічного адміністру-
вання і, перш за все, забезпечують діяльність 
публічної адміністрації, тобто виконання, 
проведення в життя вимог законодавства 
України, зокрема за Законом України «Про 
охорону культурної спадщини» [4] у розділі 
ІІ «Управління охороною культурної спад-
щини»; 

4) визначають межі належної поведінки 
у сфері публічного адміністрування, вста-
новлюють і забезпечують режим законності 
і державної дисципліни в суспільних відно-
синах при здійсненні цього адміністрування 

(розд.ІІ Закону України «Про охорону куль-
турної спадщини» [4]); 

5) незважаючи на несистематизованість 
через розміщення в різних за юридичною 
силою нормативно-правових актах: законах, 
під-законних нормативно-правових актах 
публічної адміністрації, у тому числі органів 
місцевого самоврядування, є актом право-
творчості, елементом компетенції уповнова-
жених владних суб’єктів досліджуваної сфе-
ри (розд.ІІ Закону України «Про охорону 
культурної спадщини» [4]); 

6) регулюють суспільні відносини, що ви-
никають з приводу здійснення громадськи-
ми організаціями управлінських функцій, 
делегованих їм компетентними державними 
органами, наприклад, Українське товариство 
охорони пам’яток історії та культури (Закон 
України «Про охорону культурної спадщи-
ни» [4, ст. 11]). 
Фактично право культурної спадщини 

України є галуззю права з таких критеріїв: 1) 
самостійний аспект прояву предмета право-
вого регулювання –суспільні відносини щодо 
культурної спадщини; 2) об’єктивність від-
окремлення групи суспільних відносин щодо 
культурної спадщини; 3) наявність групи 
норм щодо культурної спадщини, яка містить 
загальні принципові положення, притаманні 
декільком її правовим інститутам; 4) єдність 
встановлених (санкціонованих) державою 
однорідних правових норм; 5) наявність сис-
теми однорідних інститутів, підгалузей тощо. 
Виходячи з наведеного, право культурної 

спадщини України є комплексною галуззю 
права, яка охоплює системно поєднані пра-
вовими методами встановлені (санкціонова-
ні) державою однорідні правові норми, ін-
ститути та підгалузі права, які врегульовують 
суспільні відносини щодо культурної спад-
щини. 
Предметом права культурної спадщини 

є сукупність усіх вищевказаних однорідних 
специфічних суспільних відносин у сфері 
культурної спадщини. Їх органічність і стій-
кість зумовлюють стабільність цієї галузі пра-
ва, а характер тісно пов’язаний з об’єктом(и) 
даного права. Ними є об’єкти культурної 
спадщини, стосовно яких складаються від-
повідні відносини. Об’єкт права культурної 
спадщини не є однорідним. Відповідно до 
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Закону України «Про охорону культурної 
спадщини» [4] виділяють за типами спору-
ди, комплекси (ансамблі) та визначні місця, 
а також за видами – археологічні, історичні, 
монументального мистецтва, архітектури 
та містобудування, садово-паркового мис-
тецтва, ландшафтні, науки і техніки, навко-
лишнє природне середовище в цілому та три 
його головні елементи: природні ресурси; 
природні території та об’єкти, що підлягають 
особливій охороні; здоров’я й життя людей 
(ст. 5). Усе різноманіття відповідних об’єктів 
охоплюється поняттям культурна спадщи-
на, що є сукупністю успадкованих людством 
від попередніх поколінь об’єктів культурної 
спадщини (ст. 1).
Для цієї комплексної галузі її метод не 

є таким «своїм», як, наприклад, методи кла-
сичних однорідних галузей права – адміні-
стративного, кримінального, цивільного, 
господарського, аграрного, екологічного, 
митного, інших. Водночас право культур-
ної спадщини запозичує методи правового 
регулювання у цих галузей права, викорис-
товуючи їх для власних потреб. Класичні 
галузеві методи немовби отримують «по-
двійну прописку» – в однорідній і комплек-
сній галузях права, пристосовуючи галузеві 
елементи до комплексного їх застосування, 
комплексна галузь не деформує ці елементи 
і не позбавляє їх галузевої природи й належ-
ності.
Метод права культурної спадщини – це 

сукупність засобів і способів впливу на учас-
ників суспільних відносин з метою забез-
печення правових вимог щодо охорони, 
захисту, збереження, використання тощо 
об’єктів культурної спадщини, а також забез-
печення права на доступність до культурних 
цінностей для кожного громадянина. 
Учасниками таких відносин є: 
 фізичні особи – громадяни Украї-

ни, іноземці, особи без громадянства; 
 юридичні особи – органи ви-

конавчої влади, будь-які інші державні ор-
гани, органи місцевого самоврядування, 
об’єднання громадян, підприємства, устано-
ви, організації (в особі їхніх керівників, які 
очолюють органи управління цих підпри-
ємств, установ, організацій); 

колективні суб’єкти (утворення), які 
не мають ознаки юридичної особи, але тією 
чи іншою мірою наділені чинним пам’ятко-
охоронним законодавством певними права-
ми й обов’язками: структурні підрозділи дер-
жавних і недержавних органів, підприємств, 
установ, організацій, деякі інші громадські 
утворення (на кшталт загальних зборів гро-
мадян за місцем проживання).
Для реалізації дихотомічного зв’язку 

культурного права людини щодо культурної 
спадщини і обов’язок держави зі створення 
гарантії цього права застосовуються методи 
правового регулювання, що є сукупністю 
способів додержання законності, забезпечен-
ня підпорядкованості державного управлін-
ня чинним правовим нормам. Діяльність у 
сфері правового регулювання базується на 
застосуванні методів розроблення та видан-
ня юридичних норм, які упорядковують, на-
приклад, відносини між органами влади та 
суспільством, громадянами; між органами 
державного управління згідно з визначеним 
їх правовим статусом і розподілом повнова-
жень тощо. 
Праву культурної спадщини України 

притаманні майже всі методи адміністратив-
ного права, а саме: імперативний метод (ме-
тод владних приписів), метод рекомендацій, 
диспозитивний метод (надає суб’єктам певну 
альтернативну можливість вибору варіантів 
поведінки в межах закону) інші. Найбільш 
широко в цій сфері використовується кла-
сичний (імперативний) адміністративно-пра-
вовий метод. Це виявляється у встановленні 
дозволів та заборон, нормуванні, сертифіка-
ції, ліцензуванні та проведенні експертизи, 
застосуванні заходів адміністративної відпо-
відальності за пам’яткоохоронні правопору-
шення тощо. 
За допомогою кримінально-правового 

методу в цьому праві здійснюється боротьба 
зі злочинами в пам’яткоохоронній сфері, а за 
допомогою цивільно-правового методу вирі-
шуються спірні питання, зокрема, стягнення 
фінансових санкцій за порушення пам’ятко-
охоронного законодавства України. Цивіль-
на (матеріальна) відповідальність настає, зо-
крема, в разі завдання шкоди відповідними 
правопорушеннями, відновлення поруше-
них неправомірними діями об’єктів культур-
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ної спадщини тощо, при цьому застосовуєть-
ся цивільно-правовий метод з відповідною 
специфікою. 
Ці методи узгоджуються в праві культур-

ної спадщини на засадах їх пам’яткоохоронної 
модуляції. Характерним виявом цього є 
норми пам’яткоохоронного спрямування в 
окремих статтях Кодексу України про ад-
міністративні правопорушення [2, ст. 92] та 
Кримінального кодексу України (ст.178, 179, 
193, 201, 252, 297, 298, 298-1) [3]. Пам’ятко-
охоронний імператив об’єднує ці та інші ме-
тоди правового регулювання, що є характер-
ною особливістю права культурної спадщини 
як комплексної галузі.
Право культурної спадщини України, 

як система, ґрунтується й реалізується на 
основі вироблених теорією та практикою 
принципів. Вони є науковою основою до-
сягнення цілей правового регулювання в 
пам’яткоохоронній сфері. Принципи відо-
бражають особливості й тенденції формуван-
ня та функціонування законодавства Украї-
ни щодо культурної спадщини і його норм. 
Цьому праву, як і будь-якій галузі права, 

притаманні як загальні принципи, так і спе-
ціальні. Принципи права культурної спад-
щини України класифікуються:
І. Загальні: 1. Принцип відповідності 

норм права культурної спадщини положен-
ням Конституції України; 2. Принцип вер-
ховенства закону в системі актів, які містять 
правові норми щодо культурної спадщини; 
3. Принцип наявності власного підґрунтя 
формування й розвитку; 4. Принцип спеці-
алізації; 5. Повнота прав і свобод фізичних 
та юридичних осіб у сфері культурної спад-
щини; 6. Визначення мінімально необхідних 
повноважень органів державної виконавчої 
влади; 7. Оптимальне доповнення й урівно-
важення державно-владних повноважень 
органів виконавчої влади з повноваження-
ми органів місцевого самоврядування, ін. До 
зазначених принципів слід віднести також 
принципи законності, рівності громадян пе-
ред законом, демократизму нормотворчості 
та реалізації права, єдності прав і обов’язків, 
гуманізму й справедливості, юридичної від-
повідальності за правопорушення інші. Усі ці 
принципи нерідко переплітаються із загаль-
ноправовими принципами й становлять єди-

не ціле, а також властиві як праву в цілому, 
так і праву культурної спадщини зокрема. [5, 
с. 32-37]
ІІ. Спеціальні [5, с. 32-37]: 
1. Принцип системності та комплек-

сності в регулюванні відносин щодо куль-
турної спадщини. Цей принцип є визна-
чальним для науково обґрунтованого фор-
мування галузі права культурної спадщини 
і зумовлений закономірностями зв’язків у 
пам’яткоохоронній сфері. Для цієї галузі він 
відіграє роль інтегруючого чинника. З ним 
також пов’язані повнота, всебічність і якість 
правового регулювання відносин щодо куль-
турної спадщини.

2. Обов’язкова охорона (захист) куль-
турної спадщини. Цей принцип випливає із 
конституційної норми про те, що «культурна 
спадщина охороняється законом» (Конститу-
ція України [1, ч. 4 ст. 54]).

3. Державне забезпечення збереження 
об’єктів культурної спадщини. Цей прин-
цип також походить із конституційної норми 
про те, що «держава забезпечує збереження 
історичних пам’яток та інших об’єктів, що 
становлять культурну цінність» (Конституція 
України [1, ч. 5 ст. 54]).

4. Безумовний доступ до об’єктів куль-
турної спадщини осіб, уповноважених на це 
органами охорони культурної спадщини, з 
метою їх обстеження, ознайомлення зі ста-
ном зберігання, характером та способом ви-
користання, ведення реставраційних робіт, 
одержання відповідних даних, наукового 
вивчення тощо. Цей принцип є основою збе-
реження матеріальних об’єктів культурної 
спадщини і закріплений у Законі України 
«Про охорону культурної спадщини» [4, ч. 1 
ст. 9];

5. Повернення в Україну культурних цін-
ностей, які знаходяться за її межами, народу. 
Цей принцип також випливає із норми Кон-
ституції України [1, ч. 5 ст. 54].
До них слід віднести також принципи за-

побігання шкоди об’єктам культурної спад-
щини; раціонального їх використання; осо-
бливої охорони об’єктів і територій, що ма-
ють особливу цінність; вільного доступу, по 
можливості, до пам’яток з метою їх екскур-
сійного відвідування, якщо вони вважаються 
придатними для цього; доступу фізичних та 
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юридичних осіб до інформації про об’єкти 
культурної спадщини; стимулювання і відпо-
відальності в пам’яткоохоронній сфері; між-
народного співробітництва, ін. [5, с. 32-37]
Окремі принципи цього права зафіксо-

вані в актах пам’яткоохоронного законодав-
ства або випливають з них. Принципи права 
культурної спадщини не є застиглими кате-
горіями. Вони розвиваються разом із дина-
мічним розвитком як цього національного 
права, так і міжнародного права культурних 
цінностей. У цьому процесі деякі принципи 
втрачають актуальність, інші, навпаки, набу-
вають більшої важливості.

Висновки
Виходячи з наведеного, слід констату-

вати: право культурної спадщини України 
є комплексною галуззю права, яка охоплює 
системно поєднані правовими методами 
встановлені (санкціоновані) державою одно-
рідні правові норми, інститути та підгалузі 
права, які врегульовують суспільні відносини 
щодо культурної спадщини.
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АНОТАЦІЯ 
The article «Cultural heritage law of Ukraine 

as a branch of law» reveals the actual theoretical 
issue that has not received adequate disclosure in 
Ukraine. Its purpose is to study the law of cultural 
heritage of Ukraine as a fi eld of law; disclosure of 
the system of cultural heritage law; defi nition of the 
subject, object, methods, principles of this right, etc. 
It is emphasized that the fi eld of cultural heritage 
law of Ukraine is at the stage of formation and in 
fact does not acquire proper further development 
due to the underdevelopment of monument 
protection legislation.

In this fi eld, certain subfi elds have been singled 
out, which have already gone beyond the boundaries 
of legal institutions, for example, the right to 
protect cultural heritage or the right to popularize 
cultural heritage are formed as complex subfi elds of 
cultural heritage law at the intersection of public 
and private interests, because they have absorbed 
its elements, have a relatively independent aspect 
of manifestation of the subject of legal regulation. 
It is indicated that the law of cultural heritage 
of Ukraine includes both simple institutions 
(institutes of architectural heritage, protection of 
archaeological heritage, etc.) and mixed ones, in 
which there are relations that differ in form, but are 
closely related to others in terms of their purpose, 
for example, institutions import-export of cultural 
values; management and control; examinations; 
assessments; legal responsibility for violations of 
monument protection legislation, etc.

It is noted that the subject of cultural heritage 
law is a set of all the above homogeneous specifi c 
social relations in the fi eld of cultural heritage; 
the object(s) of this right are objects of cultural 
heritage; the method of cultural heritage law is a 
set of means and ways of infl uencing participants 
in social relations with the aim of ensuring 
legal requirements for the protection, protection, 
preservation, use, etc. of cultural heritage objects, 
as well as ensuring the right to access to cultural 
values for every citizen. The general and special 
principles of this right are presented, which are 
not fi xed categories and develop along with the 
dynamic development of both this national right 
and the international right of cultural values.

Keywords: cultural heritage law, fi eld of law, 
system, subject, object, methods, principles.
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Стаття присвячена проблемам засто-
сування історичного способу тлумачення 
норм права. Відтак, метою статті є спроба 
з’ясувати переваги і недоліки критерію волі іс-
торичного законодавця як способу встановлен-
ня змісту правових норм. Автор доходить до 
висновку, що в абсолютній більшості випадків 
застосування історичного способу є малопро-
дуктивним. В окремих випадках це є немож-
ливим, зважаючи на складність сучасного за-
конодавчого процесу та такої ознаки мови, як 
багатозначність. 
Ключові слова: тлумачення права, ста-

тичне тлумачення, динамічне тлумачення, 
воля історичного законодавця
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окремих аспектах з’ясування змісту норми 
права шляхом встановлення волі історично-
го законодавця.

 Пошук у процесі тлумачення історич-
ної волі законодавця обумовлений тим, що 
закони є обов’язковими висловлюваннями, 
в основі яких лежить воля осіб, що брали 
участь у прийнятті закону. Отже, в ідеалі 
це означає, що тлумачення має якнайпов-
ніше відповідати особистим уявленням тих 
людей, які ухвалювали відповідну норму.-
В основі теорії пошуку волі історичного за-
конодавця лежить концепція Монтеск’є про 
поділ влади. Суд начебто не створює і не вно-
сить у правову матерію нічого нового, а лише 
точно озвучує волю законодавця [3, c.74].
Втім, можна навести три аргументи 

проти того, щоб прагнути віднайти волю 
історичного законодавця для з’ясування 
змісту правової норми

1) Зміна суспільних відносин відбулася 
настільки сильно, що застосування початко-
вого варіанту тлумачення робить норму ар-
хаїчною і малоприйнятною для застосуван-
ня в нових умовах, і навіть може приносити 
шкоду.
Скористаємося для пояснення спочатку 

двома прикладами, не пов’язаними з пра-
вом, однак, які яскраво засвідчують пробле-
му невідповідності соціальної норми існую-
чим суспільним відносинам, внаслідок чого 
вона є застарілою. Так, правила етикету пе-
редбачають, що рукав піджака повинен бути 
на півтора сантиметра вищий за краї рукава 
сорочки. Історично таке правило пов’язане 

Проблема тлумачення привертала увагу 
як юристів-практиків, так і науковців в усі 
часи. Вочевидь, це пов’язано з тим, що саме 
від встановлення змісту правової норми за-
лежить якість її реалізації. До того ж склад-
но знайти юридичну тему, яка б настільки 
сильно стосувалася практичної діяльності, 
як тлумачення. Фактично весь процес вті-
лення норм права у більшій чи меншій мірі, 
пов’язаний з тлумаченням. Втім, у багатьох 
випадках один і той же текст об’єктивно 
спроможний бути носієм декількох неодноз-
начних смислів, оскільки може використо-
вуватися різними суб’єктами як інструмент 
задоволення їхніх потреб. А тому смисл, 
закладений у письмове повідомлення авто-
ром, і той, що вбачають у цьому повідомлен-
ні реципієнти, можуть не збігатися [8, c.31]. 
Відтак, у межах цієї статті ми зупинимося на 
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з тим, що край рукава сорочки демонстрував 
заможність його власника. Це свідчило, що 
він міг дозволити ходити в чистих сорочках, 
у той час як представники робочого класу, 
навпаки, завжди ховали рукави, не будучи 
спроможними їх вчасно випрати. Нині це 
правило етикету вже не вважається абсо-
лютним, а багато чоловіків ним нехтують. 
Зрозуміло, що прання одягу не складає про-
блеми, а відтак кореляції між соціальним 
статусом і рукавом сорочки відсутня. Інший 
цікавий приклад як зміна дійсності впливає 
на оцінку соціальної норми. Так, моя бабуся 
завжди мені забороняла згортати рукою зі 
столу сміття. Історично ця прикмета (а вона 
є різновидом соціальної норми) пояснюєть-
ся просто. У середньовіччі, якщо людина за-
ганяла собі скалку, це з високою ймовірністю 
могло призвести до її смерті. Сьогодні ми ви-
користовуємо шліфовані столи, до того ж під 
рукою практично завжди є перекис водню. 
Обидві соціальні норми виглядають ар-

хаїчними. У той же час їхнє ігнорування не 
призводить до негативних наслідків для по-
рушника. З правовими нормами все значно 
складніше. Вони формально визначені, а за 
їх невиконання можуть наступати правові 
наслідки у вигляді санкцій. Незважаючи на 
застарілість правових норм, процес їхнього 
скасування може бути надзвичайно склад-
ним, а інколи і неможливим. Відтак, єдиним 
можливим способом зберегти дієвість пра-
вової норми – це спроба здійснити її адап-
тацію через зміну початкового тлумачення. 
Сказане яскраво ілюструється прикла-

дом, який люблять наводити американські 
юристи. У Декларації незалежності США 
найбільш відомим висловлюванням є «all 
men are created equal». У XVIII столітті ця 
норма означала рівність серед чоловіків, 
причому саме представників білої раси.-
У 60-их роках попереднього століття Мартін 
Лютер Кінг неодноразово повторював, що 
у ХХ століття ця норма повинна стосува-
тися всіх незалежно від статі та кольору 
шкіри. Саме так це положення Декларації 
Незалежності США і тлумачиться сьогодні, 
підтверджуючи доцільність відходу в кон-
кретно взятому випадку від тлумачення 
норми шляхом з’ясування волі історичного 
законодавця.

2) Складність законодавчого проце-
су в сучасних умовах унеможливлює вста-
новлення історичної волі законодавця. 
Будь-які спроби тлумачити правові норми 
з огляду на наміри історичного законодав-
ця практично завжди приречені на провал 
з огляду на наступне. Сучасний законодав-
чий процес відрізняється від прийняття за-
конів періоду Середньовіччя. Якщо в абсо-
лютній монархії ще можливо було говорити 
про одну особу як про автора закону, то в 
конституційній монархії, і тим паче в рес-
публіці ситуація зовсім інша. Так, є суб’єкти 
законодавчої ініціативи, які можуть запро-
понувати законопроект (народні депутати, 
Президент, уряд), є комітет, який доопра-
цьовує законопроєкт, депутатський корпус, 
який може доопрацьовувати законопроєкт і 
виражати своє ставлення до нього шляхом 
голосування; і врешті-решт, Президент, 
який підписує закон або ж застосовує вето 
[6, c.54]. До того ж мотиви, чому 226 депута-
тів голосують за ту чи іншу редакцію статті 
закону можуть бути діаметрально проти-
лежними, стає зрозумілим, що встанов-
лення дійсної волі законодавця є справою 
безнадійною. Цей аргумент можна знайти 
і в німецькій юридичній літературі. Так, у 
німецькій методиці права відзначається, 
що воля законодавця навряд чи може бути 
достеменно визначена. Шлях до прийнят-
тя закону досить тривалий – починаючи з 
розроблення проєктів законів, до їх роз-
гляду Бундестагом, Бундесратом, можливо, 
профільними комітетами. Чи можливо при 
цьому встановити єдину волю законодавчо-
го органу – досить сумнівно. У цій же праці 
наводиться ще один вагомий аргумент – це 
ризик «правління мертвих над живими» [7, 
c.35]. Фактично, таку ж позицію висловив 
Р.Циппеліус [5, с.45].
Приміром, складно сказати, який на-

мір мали народні депутати при прийнят-
ті Конституції в 1996 році, вказавши, що в 
Україні діє принцип єдиного громадянства. 
Авторові цієї статті доводилося чути дві вер-
сії. Одна з них, що ця норма розглядалася 
як спосіб запобігання проти сепаратизму в 
Криму. Голосуючи, народні обранці були не 
проти, щоб громадяни України мали також 
громадянство інших держав. 
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Існує протилежна версія причетних до 
процесу голосування в конституційну ніч 
28 червня 1996 року. Положення статті то-
гочасні парламентарі сприймали і як не-
можливість окремого громадянства адміні-
стративно-територіальних одиниць у сере-
дині країни, так і одночасного перебуван-
ня в громадянстві України та громадянстві 
інших держав. Абсолютно марною справою 
з’ясувати історичну волю законодавця є і 
аналіз інших норм Конституції. Конституція 
України була компромісом полярних полі-
тичних сил. Відтак, для того, щоб знайти го-
лоси за «свої» норми, депутати торгувалися, 
голосуючи за норми, які вони насправді не 
підтримували. 

3) Втім, можна спробувати уявити си-
туацію, коли норма права створюється од-
ним суб’єктом, а її тлумачення не віддалено 
сильно в часі від набуття нормою права чин-
ності. Чи означатиме це, що за будь-яких 
умов необхідно спробувати віднайти волю 
автора тексту? Невід’ємною частиною мови 
є її багатозначність. З цієї характеристики 
слідує, що автор тексту може вкладати сенс 
зовсім інший, ніж це роблять ті, хто її чита-
ють. Вказана ситуація обумовлюється самою 
характеристикою мови як засобу комуніка-
ції. Як слушно зауважує в цьому контексті 
Б.Малишев, феномен відриву тексту від сво-
го автора давно відомий лінгвістиці та фі-
лософії [4, c.300]. Для того, щоб продемон-
струвати, наскільки значення, що вкладає в 
текст автор, може відрізнятися від того, як 
вона сприймається іншими, скористаємо-
ся прикладом, далеким від юриспруденції, 
але від того не менш важливим. У 1994 році 
гурт Бон Джові видає найкращу свою бала-
ду, яка і по нині входить у десять найбільш 
значимих рокбалад усіх часів та народів. 
Більшість слухачів пісню сприймають як 
дуже романтичну та красиву баладу. Про-
те в 2004 році на одному з концертів Джон 
Бон Джові зізнався: «Ця пісня про інше. 
Вона про хворі почуття. Цей хлопець по-
чав займатися сталкінгом, переслідуванням 
своєї колишньої коханої. На жаль, він 
невиліковний».
Що ж для того, щоб пояснити, як тра-

пилося таке різночитання наведемо кілька 
стрічок з цього шедевру Бон Джові.

I’ll be there till the stars don’t shine
Till the heavens burst and
The words don’t rhyme
And I know when I die, you’ll be on my 

mind
And I’ll love you – Always
Я буду поруч, доки зірки не погаснуть 
Поки не розкриються небеса
Слова не римуються
І я знаю, коли я помру, ти будеш в моїх 

думках
І я буду любити тебе завжди
Ось ще один уривок з пісні.
What I’d give to run my fi ngers through
Your hair
To touch your lips, to hold you near
When you say your prayers
Try to understand
I’ve made mistakes, I’m just a man
Я зробив би все, щоб запустити пальці в 

твоє волосся,
Торкнутися твоїх губ, перебувати поруч 

з тобою
Коли ти молишся, спробуй зрозуміти
Я помилявся, я просто людина
Не знаю, що насправді мав на увазі Джон 

Бон Джові, але вочевидь, фанатам більше до 
вподоби перша версія, яка все ж дозволяє 
сподіватися на щасливий кінець в історії 
втраченого кохання. 
У юриспруденції ситуація може бути 

схожою. Намір законодавця надто сильно 
може дисонувати з тим, як він сприймаєть-
ся іншими. Навряд чи в такій ситуації вар-
то перейматися тим, що хотів сказати автор 
тексту.
У той же час, попри нашу критику 

з’ясування історичної волі законодавця з 
метою тлумачення правових норм, усе ж в 
окремих випадках є корисною для інтер-
претації. У німецькій юридичній літературі 
наводиться також приклад, коли з’ясування  
історичної волі законодавця має користь. 
Відомий приклад, у якому аналіз законодав-
чої історії відіграв вирішальну роль, стосу-
вався абзацу першого статті 2 Конституції 
Німеччини, тобто конституційного права 
на вільний розвиток особистості. Запропо-
новане в процесі законотворчих дебатів, але 
зрештою відкинуте формулювання мало ви-
рішальне значення для розуміння абзацу 
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першого статті 2 Конституції Німеччини як 
загальної свободи дій [7, c.34].1 
До того ж абсолютно слушно П. Рабіно-

вич зазначає, що реципієнти тексту схильні 
«вичитувати» у ньому насамперед той смисл, 
що найбільше сприятиме або ж якомога 
менше перешкоджатиме задоволенню їхніх 
потреб та інтересів. Звичайно, інтерпрета-
тор прагне витлумачити текст у такий спо-
сіб, аби ним можна було скористатися як 
засобом для реалізації цілей, інтересів чи 
потреб чи самого інтерпретатора, чи певної 
соціальної групи чи суспільства в цілому. 
Отже, реципієнт намагається шляхом тлу-
мачення пристосувати текст для виконання 
певної функції [8, c.32]. Користь з’ясування 
історичної волі законодавця може відігра-
вати важливу роль і поза безпосередньо ін-
терпретаційною діяльністю. Мова йде про 
ситуації, коли з’ясування історичної волі за-
конодавця дозволяє стверджувати про арха-
їчність певної правової норми, а відтак про 
необхідність її скасування. 
Наведемо наступний приклад. Існує 

тривалий історичний спір щодо закріпле-
ної в Конституції США вимоги до Пре-
зидента «бути вродженим громадянином 
США» («natural born citizen»). Не вдаючись 
до детального аналізу цієї норми, зазначи-
мо, що сьогодні ця норма інтерпретується 
в конституційному праві США як така, що 
передбачає або факт народження кандидата 
в Президенти на території США, або наяв-
ність громадянства США в одного з батьків 
на момент його народження.
За кілька місяців до написання Консти-

туції один видатний американський полі-
тик, президент Конґресу конфедерації На-
таніел Горем, очевидно, написав до принца 
Пруссії - Генріха, брата Фрідріха Великого, 
щоб дізнатися, чи може принц розглянути 
можливість прибуття до Нового світу, щоб 
стати конституційним монархом. У 1787 
році про це стало відомо. Виникли побо-
ювання, що делегати працювали над тим, 

1 Очевидно, що з’ясування волі історичного за-
конодавця також є доцільним в умовах, коли інші 
варіанти тлумачення не дозволяють призводити 
до неясності або суперечності. Саме такий пдхід за-
стосовується в міжнародному праві при тлумаченні 
міжнародних договорів (див. [напр. 2, С.76-78]

щоб запровадити монархію в Америці. Од-
нією із провідних чуток було те, що єпископ 
Оснаборгу, другий син Джорджа III, буде 
запрошений стати королем Америки. Вста-
новлення того, що лише громадянин за на-
родженням може стати президентом, пере-
конало у помилковості таких чуток і тим са-
мим послабило занепокоєння щодо інозем-
ної знаті [1]. Таким чином, поява цієї норми 
обумовлена необхідністю забезпечення не-
залежності Президента США від іноземного 
впливу в умовах формування нової, ще до-
статньо слабкої держави. І хоча причини, 
чому така норма приймалися, сьогодні вже 
не актуальні, однак наявність відповідного 
положення Конституції США все ще не дає 
стати президентом багатьом перспективним 
кандидатам. Зокрема, саме ця норма стала 
на заваді Арнольду Шварцнегеру висунути 
свою кандидатуру на посаду Президенту, 
попри досить високу ймовірність виграшу, 
зважаючи на соціологічні опитування.
Підсумовуючи, зазначимо, що пробле-

ма використання як засобу тлумачення волі 
історичного законодавця обумовлюється 
трьома чинниками:

1) Наявністю істотного розриву в часі 
між прийняттям правової норми та часом її 
застосування. При цьому характер суспіль-
них відносин змінився настільки, що бачен-
ня автора тексту перестає бути актуальним у 
нових соціальних умовах.

2) Неможливістю встановлення дійсної 
волі законодавця внаслідок складного харак-
теру законодавчого процесу, до якого долу-
чається велика кількість суб’єктів з різними 
намірами і уявленнями про суть прийнятої 
правової норми. При цьому колективний ха-
рактер прийняття законів часто призводить 
до того, що правова норма є результатом по-
літичного компромісу. Відтак вести мову про 
намір законодавця недоречно.

3) Оскільки невід’ємною ознакою мови 
є її багатозначність, то зберігається можли-
вість випадків, коли бачення автора тексту 
правової норми є протилежним від сприй-
няття цієї правової норми реципієнтами. За 
цих умов перевага має надаватися загально-
поширеному сприйняттю тексту.

4) Недоліки зясування волі історичного 
законодавця не дозволяють повністю нехту-
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SUMMARY 
The article analyzes the problems of ascertaining 

the will of the historical legislator for the purpose 
of interpreting legal norms. The author reaches the 
following conclusions.

The application of the historical method of 
interpretation is problematic, given the following.

The existence of a signifi cant gap in time 
between the adoption of a legal norm and the time 
of its application. The character of social relations 
has changed so much that the author’s vision of the 
text ceases to be relevant in new social conditions.

The impossibility of establishing the valid will 
of the legislator due to the complex nature of the 
legislative process, which involves a large number 
of subjects with different intentions and ideas 
about the essence of the adopted legal norm. At the 
same time, the collective nature of the adoption of 
laws often leads to the fact that the legal norm is 
the result of a political compromise. Therefore, it 
is inappropriate to talk about the intention of the 
legislator.

Since an inherent feature of language is its 
ambiguity, there remains the possibility of cases 
when the vision of the author of the text of a legal 
norm is opposite to the perception of this legal norm 
by the recipients. Under these conditions, preference 
should be given to the general perception of the text.

Since the essential component of a language 
is its multiple signifi cance, the possibility remains 
that the author’s vision of the text of the legal 
norm is contrary to that of the recipients. In such 
circumstances, the public perception of the text 
should be favoured.

Disadvantages of ascertaining the will of 
the historical legislator do not allow completely 
neglecting this variant of interpretation. It should 
be used as an additional and auxiliary. Also, 
clarifying the will of the historical legislator allows 
to “cleanse” the legal system of outdated legal 
norms.

The shortcomings in the identifi cation of the 
will of the historical legislator do not allow to 
completely disregard this interpretation. It should 
be used as a complementary and supporting tool. It 
is also possible to identify the will of the historical 
legislator to «cleanse» the legal system of outdated 
legal norms.

Key words: interpretation of law; static 
interpretation, dynamic interpretation, will of the 
historical legislator

вати цим варіантом тлумачення. Його слід 
використовувати як додатковий та допо-
міжний. Також з’ясування волі історичного 
законодавця дозволяє «очистити» правову 
систему від застарілих правових норм.
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Ä²ßËÜÍ²ÑÒÜ ÍÅÓÐßÄÎÂÈÕ ÏÐÀÂÎÇÀÕÈÑÍÈÕ 
ÎÐÃÀÍ²ÇÀÖ²É Ó ÑÔÅÐ² ÇÀÕÈÑÒÓ ÏÐÀÂ 

ÂÍÓÒÐ²ØÍÜÎ ÏÅÐÅÌ²ÙÅÍÈÕ ÎÑ²Á

У статті розглянуто діяльність неурядо-
вих правозахисних організацій у забезпеченні 
прав внутрішньо переміщених осіб. З моменту 
окупації східних територій України кількість 
внутрішньо переміщених осіб на підконтр-
ольних Україні територіях з кожним роком 
зростала. З моменту повномасштабного 
вторгнення ця позначка досягла понад 4,5 
млн громадян. Змінюючи місце проживан-
ня, особа опиняється у стресовій ситуації, а 
тому потребує певних гарантій від держави 
для продовження нормального способу жит-
тя. Вкрай важливим з боку держави для цього 
є забезпечити ефективний правовий механізм 
захисту та забезпечення стабільних умов для 
внутрішньо переміщених осіб. Натомість ре-
сурси держави не завжди спроможні осягнути 
такі обсяги, і саме неурядові правозахисні ор-
ганізації є гарантом забезпечення прав ВПО. 
У статті проаналізовано окремі інститу-
ти неурядових правозахисних організацій та 
внутрішньо-переміщених осіб. З’ясовано суть 
кожної із наведених категорій громадянсько-
го суспільства, виокремлено основні функції 
неурядових правозахисних організацій, наве-
дено приклади, як саме через свою діяльність 
неурядові правозахисні організації можуть 
підвищити рівень правової захищеності вну-
трішньо переміщених осіб. Висвітлено причи-
ни збільшення обсягів діяльності неурядових 
правозахисних організацій щодо внутрішньо 
переміщених осіб. Також встановлено норма-
тивно-правову базу діяльності кожного окре-
мого інституту та законодавчі можливості їх 
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взаємодії. На прикладі ситуації, що склалася 
в Україні, наведені конкретні приклади неуря-
дових правозахисних організацій разом з ре-
зультатами їхньої діяльності в розрізі право-
вої захищеності внутрішньо-переміщених осіб 
та висвітлено їх діяльність. Також у статті 
визначено в яких саме сферах категорія вну-
трішньо-переміщених осіб потребують допо-
моги та правового супроводження.
Ключові слова: неурядові правозахисні ор-

ганізації, внутрішньо переміщені особи, право-
вий захист, громадянське суспільство, право-
захист.

Постановка проблеми
Сьогодні, як відомо, ситуацію в багатьох 

країнах, у тому числі й в Україні, можна 
охарактеризувати як вкрай напружену і не-
стабільну. Пандемія, викликана коронаві-
русною хворобою, стала викликом не лише 
світовій економіці, а й рівню захищеності 
громадян і людства в цілому. Пов’язано це 
передусім із обмеженнями, до яких зму-
шені вдаватися уряди, прагнучи запобігти 
поширенню тяжкої хвороби. Міжнародне 
співтовариство в цьому остаточно переко-
налося у 2014 році, коли розпочалися ві-
дому всьому світу події в України (йдеться 
про окупацію Криму і бойові дії в Доне-
цькій і Луганській областях, які досі трива-
ють), а їх наслідки ми відчуваємо ще й сьо-
годні. Це набуває неабиякої ваги з огляду 
на те, що додалися також нещодавні події 
в Білорусі й Афганістані. На тлі згаданого 
активізувалися процеси депортації осіб че-
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рез кордони власних країн поза їх волею, 
переміщення всередині держави. У зв’язку 
з цим актуалізувалися питання визнання 
переміщених осіб біженцями, надання їм 
міжнародного притулку, вирішення якого 
є вкрай важливим для України, враховую-
чи кількість осіб, які після Революції Гід-
ності, початку бойових дій на сході країни, 
проголошення самостійності невизнаними 
«державоподібними» утвореннями та по-
вномасштабного вторгнення. Незліченна 
кількість людей, змушених виїхати з не-
підконтрольної території, набувши статусу 
внутрішньо переміщених осіб, потребують 
спеціального правового регулювання й під-
вищеного захисту з боку не лише держави, 
а й громадянського суспільства. Зауважи-
мо, що окреслена проблема, як правило, 
має вирішуватися досить швидко, адже це 
впливає на імідж країни у світовій спільно-
ті як такої, що підтримує демократичний 
устрій суспільства і процеси глобалізації, 
які передбачають зникнення міжнаціо-
нальних кордонів. 
В українських реаліях, на наше пере-

конання, саме громадянське суспільство (а 
не держава) має всі можливості для при-
скорення й полегшення адаптації таких 
осіб у суспільстві з подальшим включен-
ням їх до нормального життя. Одним із 
елементів громадянського суспільства, як 
відомо, виступають неурядові громадські 
організації (далі – НПО), які здатні швид-
ко, якісно і в правовому полі вирішити 
багато проблем, забезпечити спеціальний 
правовий захист, оскільки це належить до 
їх функцій.
Враховуючи важливість й нагальну не-

обхідність вирішення питання, що розгля-
дається, було у центрі уваги багатьох нау-
ковців. Теоретичною основою при його до-
слідженні стали праці таких науковців, як 
Е. М. Бовкун, І. О. Грицай, Є. Ю. Захарова, 
Г. В. Берченко, М. М. Алмаши, О. М. Бико-
ва.

Метою цієї наукової статті, спираючись 
на наведене, є визначення ролі й функцій 
НПО в забезпеченні прав і свобод внутріш-
ньо переміщених осіб, а також їх місця в 
наданні державної допомоги внутрішньо 

переміщеним особам, виокремлення їх спе-
ціальних функцій у цьому процесі.

Виклад основного матеріалу
Приступаючи до висвітлення питання, 

передусім наголосимо, що для розуміння 
суті і значення діяльності НПО у сфері за-
хисту прав внутрішньо переміщених осіб, 
виходячи з цілей цього дослідження, пе-
редусім необхідно навести визначення по-
няття НПО, з’ясувати їх місце і функції в 
громадянському суспільстві в цілому. 
Проаналізувавши праці науковців, мо-

жемо констатувати, що в сучасній  правовій  
науці використовуються різні терміни на 
позначення недержавного об’єднання, ді-
яльність якого спрямована на захист прав 
й ого членів чи інших осіб, а єдиним збір-
ним поняттям такого об’єднання є грома-
дянське суспільство. Як справедливо за-
уважив Г. В. Берченко, одним із елементів 
такого громадянського суспільства висту-
пають окремі громадські організації [1], до 
яких, до речі, належать неурядові право-
захисні, недержавні правозахисні, громад-
ські правозахисні об’єднання, неполітичні 
об’єднання громадян. У національному за-
конодавстві України використовується тер-
мін «громадські правозахисні організації». 
На підтвердження вкажемо, що в листопаді 
2007 р. розпорядженням Уряду № 1035-р 
схвалено Концепцію сприяння органами 
виконавчої влади розвитку громадянського 
суспільства, а Постановою Кабінету Міні-
стрів України від 5 листопада 2008 р. №976 
затверджено порядок сприяння проведен-
ню громадської експертизи діяльності ор-
ганів виконавчої влади, згідно з положен-
нями яких правозахисні організації відне-
сено до інститутів громадянського суспіль-
ства. Примітно, що до 2007 року поняття 
«інститути громадянського суспільства» у 
вітчизняній науці через те, що не мало за-
конодавчо окреслених меж, вважалося фі-
лософською категорією. 
Щоправда, незважаючи на визнання 

державою правозахисних організацій ін-
ститутами громадянського суспільства, за-
конодавчо закріпленого визначення понят-
тя «неурядові правозахисні організації» досі 
не існує. Дещо інша ситуація з науковцями. 
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Так, Є. Ю. Захаров правозахисні організації 
(далі – ПО) розглядає як особливий вид не-
державних неприбуткових організацій, ді-
яльність яких спрямована на утвердження 
й захист прав і свобод людини, ефективний 
контроль за їх дотриманням державою, її 
органами і посадовими особами. На думку 
правозахисника, ПО сприяють зменшенню 
організованого насильства, здійснюваного 
державою [2]. Для цього вони працюють 
одночасно в трьох напрямках: 

1) захист прав людини в конкретних 
випадках (ця допомога повинна бути без-
коштовною для заявника), громадські роз-
слідування фактів порушень прав людини 
державними органами; 

2) поширення інформації про права лю-
дини, правове виховання;

3) аналіз стану з правами людини.
Натомість І. О. Грицай неурядові пра-

возахисні організації характеризує через їх 
особливості: 1) основна мета їх діяльності – 
захист прав і законних інтересів як фізич-
них, так і юридичних осіб; 2) учасниками 
організації можуть бути як фізичні, так і 
юридичні особи; 3) засновані на добро-
вільному волевиявленні учасників органі-
зації; 4) пройшли законодавчо визначений 
процес легітимізації; 5) наявна внутрішня 
структурованість й органи самоуправління; 
6) незалежні від прямого адміністративно-
го впливу уряду та інших органів виконав-
чої влади; 7) засновані на недержавних ко-
штах [3].
Узагальнивши наведені ознаки, можна 

наступним чином трактувати поняття «не-
урядова правозахисна організація – це 
неполітичне, офіційно зареєстроване, 
внутрішньо упорядковане, добровільне 
об’єднання фізичних та/або юридичних 
осіб, засноване на приватних коштах, не 
підпорядковане органам виконавчої влади 
й не наділене владними повноваженнями, 
діяльність якого проводиться як на без-
оплатній, так і на платній основі і спрямо-
вана на захист прав усіх суб’єктів».
Отже, проаналізувавши приписи зако-

нодавства, думки науковців, можемо ствер-
джувати, що місце громадських правоза-
хисних організацій визначається основною 
метою їх діяльності: 1) захист прав людини 

в конкретних випадках (причому для заяв-
ника, який звернувся за допомогою, послу-
га повинна надаватися безкоштовно), про-
ведення громадських розслідувань фактів 
порушень прав людини державними орга-
нами; 2) поширення інформації про права 
людини, правове виховання; 3) аналіз ста-
ну з правами людини. 
Не менш важливим з точки зору 

з’ясування й розкриття ролі НПО та в за-
хисті прав внутрішньо переміщених осіб 
є, по-перше, бачення місії і призначення 
перших як в Україні, так і у світі в цілому, 
а по-друге, розуміння поняття «внутріш-
ньо переміщені особи». Отже, наступним 
кроком у нашому дослідженні буде аналіз 
приписів нормативних актів. Так, понят-
тя «внутрішньо переміщені особи» (далі 
– ВПО) й механізми забезпечення їх прав 
закріплені в Законі України «Про забез-
печення прав і свобод внутрішньо перемі-
щених осіб» від 20.10.2014 р. Згідно із ст. 
1 цього Закону внутрішньо переміщеною 
особою є громадянин України, іноземець 
або особа без громадянства, яка перебуває 
на території України на законних підста-
вах і має право на постійне проживання в 
Україні, яку змусили залишити або покину-
ти своє місце проживання у результаті або 
з метою уникнення негативних наслідків 
збройного конфлікту, тимчасової окупації, 
повсюдних проявів насильства, порушень 
прав людини та надзвичайних ситуацій 
природного чи техногенного характеру. 
Важливим уточненням задля уникнення 
заполітизованості є абзац другий цієї стат-
ті, який передбачає, що зазначені обстави-
ни вважаються загальновідомими і такими, 
що не потребують доведення, якщо інфор-
мація про них міститься в офіційних звітах 
(повідомленнях) Верховного Комісара Ор-
ганізації Об’єднаних Націй з прав людини, 
Організації з безпеки та співробітництва в 
Європі, Міжнародного Комітету Червоно-
го Хреста і Червоного Півмісяця, Уповно-
важеного Верховної Ради України з прав 
людини, розміщених на веб-сайтах згада-
них організацій, або якщо стосовно таких 
обставин уповноваженими державними ор-
ганами прийнято відповідні рішення [4].



26Ïðàâî.ua ¹ 4, 2022

Òåîð³ÿ, ³ñòîð³ÿ äåðæàâè ³ ïðàâà, êîíñòèòóö³éíå ïðàâî

Звернемося до міжнародних актів. У 
Керівних принципах ООН щодо внутріш-
нього переміщення (Guiding Principles on 
Internal Displaceme) наведено положення, 
відповідно до якого внутрішньо переміще-
ними визнаються «особи або групи осіб, які 
були змушені або зобов’язані втекти або по-
кинути свої будинки чи звичайні місця про-
живання, зокрема, через або для того, щоб 
уникнути наслідків збройного конфлікту, 
ситуації загального насильства, порушення 
прав людини або стихійних чи техноген-
них катастроф, які не перетнули міжнарод-
ний визнаний державний кордон [5]. 
Як бачимо, проблем із визначенням по-

няття, що розглядається, не виникає ані на 
національному, ані на міжнародному рів-
нях. Отже, спробуємо з’ясувати конкретні 
функції й роль НПО у захисті цієї категорії 
осіб.
Передусім відповімо на питання, чому 

саме НПО є одним із основних суб’єктів за-
хисту прав і свобод ВПО. Вбачається, що 
такий висновок можна зробити з огляду на 
те, що громадяни зневірилися і переконані, 
що не влада, а лише вони самі (за підтрим-
ки фахівців) у змозі захистити себе. Так, як 
свідчать результати останніх досліджень, 
проведених Центром Разумкова щодо рів-
ня довіри громадян до органів державної 
влади, станом на лютий 2020 р. Верховній 
Раді України не довіряють 65%, а Прези-
дентові України 41% населення України. 
Однак головним гарантом дотриман-

ня прав і свобод людини і громадянина 
є держава. Більше того, за Конституцією 
України вказане є основним вектором її ді-
яльності. І задля більш результативних по-
казників цього напряму діяльності органам 
влади варто налагоджувати взаємні від-
носини з НПО, розробивши певні спільні 
програми.
Сподіваємося, наведена нижче інфор-

мація стане у нагоді при розробці програм. 
За даними «Радіо Свобода», особи, які пе-
ребувають на окупованих територіях, й ті, 
хто вже виїхав з них, вважають основним 
і неприпустимим те, що порушуються такі 
їх права: соціальні (йдеться про пенсії, со-
ціальні виплати) – 30,5%; процесуальні 
(правова допомога, судовий захист) – 23%; 

інформаційні (звернення до органів влади) 
– 19%; свобода пересування – 14%; еконо-
мічні (право на житло) – 6% [6].
Не меншої ваги при вирішенні пи-

тання захисту набуває й факт високого 
рівня недовіри до правоохоронних орга-
нів. Як показує соціологічне опитування, 
найпoпуляpнiшими зacoбами правового 
зaxиcту для громадян (перше місце у їх рей-
тингу) є звepнeння дo poдичiв чи знaйoмиx 
зa дoпoмoгoю чи «пoтpiбними контакта-
ми», дpуге і третє мicця посідають органи 
судочинства і пoлiцiя відповідно. Пpи цьо-
му, як пише Дар’я Трапезнікова, коменту-
ючи результати, отримані при проведенні 
вищезазначеного опитування, «пepeлiк 
eфeктивниx зacoбiв нe cпiвпaдaє з чacтo 
зacтocoвувaними. Pecпoндeнти пepeкoнaнi, 
щo нaйкpaщe вплинe нa cитуaцiю 
звepнeння дo ЗМI чи Євpoпeйcькoгo cуду 
з пpaв людини (далі – ЄСПЛ). Пpи цьoму 
18,5 % взaгaлi нe бaчaть дiєвиx cпocoбiв 
вiдcтoяти cвoї права» [7].
Виходячи з наведеного, видається, що 

саме НПО можуть виступити дієвим меха-
нізмом захисту прав і свобод внутрішньо 
переміщених осіб. 
Передусім зауважити, що нині в Украї-

ні неурядових правозахисних організацій, 
діяльність яких спрямована на захист кон-
ституційних прав внутрішньо переміщених 
осіб, небагато. Щоправда, започатковано 
чимало волонтерських ініціатив, які вини-
кли у зв’язку з бойовими діями на Сході 
України й суттєво допомогли підвищити 
обороноздатність України, покращити екі-
пірування військовослужбовців, сприяли 
проведенню позитивних реформ у сфері 
оборони й військової служби і вирішенню 
багатьох проблем реалізації та захисту прав 
людини.
У той же час, і про це ми вже вели мову 

в попередніх публікаціях, із функцій не-
урядових правозахисних організацій ви-
пливає, що вони мають можливість ефек-
тивно й якісно забезпечити захист прав і 
свобод ВПО. Так, нами виокремлені такі 
функції неурядових правозахисних органі-
зацій: виявлення нагальних проблем; роз-
робка законодавства; встановлення фактів 
і їх аналіз; свідчення і привернення уваги 
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міжнародної спільноти до проблеми; між-
народна солідарність і підвищення під-
тримки правозахисників; освіта; дотриман-
ня принципу відкритості правової системи. 

 Усе це свідчить, що НПО у змозі нада-
ти внутрішньо переміщеним особам допо-
могу, вдаючись навіть до таких способів, як 
привернення уваги міжнародної спільноти. 

 Для повноти висвітлення питання вба-
чається за доцільне навести конкретні при-
клади допомоги НПО. Як відомо, журна-
лістки Ірина Кузнецова й Оксана Міхеєва 
провели аналіз діяльності НПО щодо вну-
трішньо переміщених осіб як зі сходу Укра-
їни, так і з Кримського півострова. 

 Результати дослідження показали, що 
НПО допомагали ВПО переважно в таких 
напрямах: вирішення проблем з працевла-
штуванням (юридичний аспект); допомога 
у пошуку житла; допомога в оформленні 
пільг; сприяння в оформленні права на 
медичну допомогу; юридичні консультації 
щодо бізнесу. 

 Примітно, що до вітчизняних НПО до-
єднувалися й міжнародні. Так, станом на 
2018 р. частка міжнародних неурядових 
правозахисних організацій, задіяних у до-
помозі, дорівнювала понад 50%. Більше 
того, основна частка допомоги (72%) якраз 
припадала на правовий захист ВПО [8]. 
На окрему увагу заслуговують: реаліза-

ція Ресурсним центром ГУРТ за підтрим-
ки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США 
в Україні спеціального медіапроєкту «Ін-
формація для свідомих дій: почуй голос 
постраждалих внаслідок конфлікту на схо-
ді України»; діяльність громадської спілки 
«Мережа правового розвитку» – коаліція 
ОГС, сформована задля сприяння роз-
витку громад через надання безоплатної 
правової допомоги й експертно-правової 
підтримки різним соціальним групам, зо-
крема, біженцям, людям з особливими по-
требами; створення ГО «Суспільна служба 
правової допомоги» в Луганській області в 
рамках реалізації за фінансової підтримки 
Ради Європи проєкту «Посилення захис-
ту прав людини внутрішньо переміщених 
осіб в Україні». Показовим також є те, що 
регулярно проводяться заходи з метою по-
силення громадського контролю за діяль-

ністю органів місцевого самоврядування, 
районних адміністрацій та депутатів місце-
вих рад, підвищення рівня прозорості та 
підзвітності в їх діяльності [9]. 

 Прикладом успішної взаємодії органів 
державної влади й НПО з надання без-
оплатної вторинної правової допомоги є 
реалізація Програми спільних дій Регіо-
нального центру з надання вторинної пра-
вової допомоги і громадської приймальні 
Української Гельсинської спілки з прав лю-
дини (далі – УГСПЛ). Мережа громадських 
приймалень УГСПЛ функціонує за фінан-
сової підтримки Уряду Канади через Мініс-
терство міжнародних справ Канади (Global 
Affairs Canada) в рамках програми «Права 
людини понад усе» (Human Rights First) [8]. 
Тільки за І півріччя 2017 р. її працівники 
провели 46 інформаційно-пропагандист-
ських заходів, завдання яких – спонукати 
людей захищати свої права; а також се-
рію тренінгів «Актуальні питання в роботі 
з ВПО: соціальний захист та реабілітація 
прав ВПО, інформаційна безпека, взаємо-
дія з правоохоронними органами» за участі 
органів державної влади й представників 
громадського сектору.

 Варто відзначити також діяльність та-
кої організації, як «Право на захист», яка 
тісно співпрацює із урядом України якраз 
у сфері міграції, з питань біженців і ВПО. 
Її члени проводять тренінги для суддів, 
юристів, співробітників Державної мігра-
ційної служби, Національної поліції Укра-
їни, Державної прикордонної служби та 
інших органів державної влади. Крім того, 
існує також Фонд «Адвокація та правова до-
помога внутрішньо переміщеним особам», 
діяльність якої спрямований на моніторинг 
порушення прав і надання правової допо-
моги ВПО.

 Окремою темою для дослідження може 
виступити активізація НПО у сфері допо-
моги ВПО після повномасштабного втор-
гнення. З лютого 2022 року кількість ВПО 
в Україні досягла позначки у понад 8 млн 
осіб. Звичайно, жодна державна система не 
могла бути до такого готова, і хоча Україна 
вже мала досвід із різким зростанням вну-
трішньо-переміщених осіб та готувалась 
до бойових дій, утім наша країна не стала 
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виключенням. Основними проблемами, 
що постали, є забезпечення ВПО житлом, 
матеріально, а також допомогти їм у захис-
ті своїх прав та уникнення маніпуляцій і 
шахрайства з боку недобросовісних грома-
дян. Варто зазначити, що органи держав-
ної влади гарантують забезпечення ВПО 
грошовою допомогою, у деяких випадках 
навіть житлом, але там, де держава не в 
змозі допомогти в повному розмірі, свій 
внесок роблять НПО. Першими свою до-
помогу почали надавати Управління Вер-
ховного комісара ООН у справах біженців, 
Міжнародний комітет Червоного Хреста, 
ЮНІСЕФ та Міжнародна організація з 
міграції. Вони забезпечують основні по-
треби громадян у коштах та забезпеченню 
тимчасового житла.

 Правозахист, натомість, на мою думку, 
набере обертів після закінчення бойових 
дій та перемоги України. Основним на-
прямом, за яким сьогодні працюють НПО 
в Україні, – це фіксація воєнних злочинів 
та матеріальних збитків осіб, які втратили 
свої домівки і вимушені були стати ВПО. 
Отримання компенсацій, репарацій та від-
новлення становища стане для НПО но-
вим викликом, до якого вони мають бути 
готовими та проводять сьогодні для цього 
попередню роботу. Держава не в змозі за-
безпечити новим житлом або елементарно 
юридичним супроводом кожну внутрішньо 
переміщену особу, а НПО за рахунок сво-
го направлення та юридичної обізнаності 
матимуть змогу стати на захист прав та від-
стояти інтереси не лише ВПО, а й кожного 
постраждалого внаслідок військової агресії.

Висновки
Таким чином, діяльність неурядових 

правозахисних організацій досить важли-
ва для віднайдення ефективного механізму 
захисту прав людини, адже вони є неза-
лежними від урядових інституцій і муні-
ципальних органів, а отже, здатні виявити 
об’єктивні проблеми й недоліки в практиці 
реалізації й захисту прав людини в тій чи 
іншій державі. 

 Незважаючи на наявність нормативно-
правових актів, які регулюють питання за-
безпечення прав і свобод внутрішньо пере-

міщених осіб, існує велика кількість неви-
рішених проблем, особливо у сфері захисту 
їх конституційних прав. Зокрема, в Україні 
відсутній комплексний підхід до вирішен-
ня питань участі внутрішньо переміщених 
осіб в управлінні місцевими справами, на-
лежної реалізації ними житлових прав, 
компенсацій за пошкоджене (зруйноване) 
майно, забезпечення доступу до пенсійних 
виплат громадян, які проживають на тим-
часово окупованій території України, тощо. 

 Щоправда, упродовж останніх років ві-
тчизняні неурядові правозахисні організа-
ції відіграють усе помітнішу роль у захисті 
основних прав людини і громадянина в по-
літичній, економічній, соціальній сферах, 
що є свідченням розвитку демократії у кра-
їні. Поява неурядових правозахисних ор-
ганізацій пов’язана з досить високими по-
казниками порушень прав людини, у тому 
числі внутрішньо переміщених осіб. Крім 
того, саме вони є невід’ємним елементом 
громадянського суспільства, запорукою 
розвитку кожної держави як демократич-
ної та правової, елементом громадського 
контролю народу як єдиного джерела вла-
ди над державною владою.
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SUMMARY 
The article examines the activities of non-

governmental human rights organizations in 
ensuring the rights of internally displaced persons. 
Since the occupation of the eastern territories 
of Ukraine, the number of internally displaced 
persons in the territories controlled by Ukraine 
has been increasing every year. Since the full-scale 
invasion, this mark has reached over 4.5 million 
citizens. When changing the place of residence, a 
person fi nds himself in a stressful situation, and 
therefore needs certain guarantees from the state to 
continue a normal lifestyle. It is extremely important 
for the state to ensure an effective legal mechanism 
for the protection and provision of stable conditions 
for internally displaced persons. On the other hand, 
state resources are not always able to cover such 
volumes, and non-governmental human rights 
organizations are the guarantors of ensuring the 
rights of IDPs. The article analyzes individual 
institutions of non-governmental human rights 
organizations and internally displaced persons. 
The essence of each of the above categories of civil 
society is clarifi ed, the main functions of non-
governmental human rights organizations are 
highlighted, and examples are given of how non-
governmental human rights organizations can 
increase the level of legal protection of internally 
displaced persons through their activities. The 
reasons for the increase in the activities of non-
governmental human rights organizations in 
relation to internally displaced persons are 
highlighted. The regulatory and legal framework 
for the activity of each individual institute and the 
legislative possibilities of their interaction have also 
been established. On the example of the situation 
in Ukraine, specifi c examples of non-governmental 
human rights organizations are given together 
with the results of their activities in terms of legal 
protection of internally displaced persons, and their 
activities are highlighted. The article also defi nes 
in which areas the category of internally displaced 
persons need help and legal support.

Keywords: non-governmental human rights 
organizations, internally displaced persons, legal 
protection, civil society, human rights protection.
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Стаття містить науково обґрунтовані 
застереження щодо сучасних тенденцій право-
вого регулювання конфлікту інтересів. 
Ключові слова: конфлікт інтересів, 

суб’єкти господарювання, інтерес, конфлікт, 
захищений законом інтерес. 
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Усе це, в повній мірі, підтверджує бага-
томанітність висновків, які були зроблені 
науковцями при обґрунтуванні різних те-
орій виникнення конфлікту інтересів між 
найманими працівниками та власниками, а 
також між власниками та кредиторами (те-
орія агентських відносин М. Дженсена и-
У. Меклінга), що стало поштовхом для ви-
никнення інших теорій таких теорій як тео-
рія максимізації доходів акціонерів та теорії 
стейкхолдер-підходу (теорія зацікавлених 
осіб) [1, с. 305-360].
Безумовним також є те, що поняття кон-

флікту інтересів не може розглядатись як 
безальтернативний стан у вигляді рушій-
ної сили зацікавлених суб’єктів. Конфлікту 
інтересів завжди кореспондує необхідність 
досягнення збалансованості інтересів про-
тилежних сторін як логічний та завершаль-
ний етап вирішення теперішньої суперечки. 
Зазначена протилежність є різнополярним 
становищем суб’єктів у їх першочерговому 
стані, проте початком впорядкування інте-
ресів задля досягнення їх логічного збалан-
сування.
Природним також вбачається теорети-

ко-правова підстава виникнення теорії ра-
ціонального вибору (rational choice theory), 
яка обґрунтовує максимально можливий 
ефект при прагненні мінімізувати витратну 
складову у максимально широкому розумін-
ні видів, у яких вона може проявлятись [2, 
с. 790]. Зазначена існуюча природність про-
тилежності інтересів була і залишається ру-
шійною силою законотворчої ініціативи різ-

Постановка проблеми
Інтерес суб’єктів різних організаційно-

правових форм, у тому числі одноосібних 
або колегіальних представників, що уповно-
важені виконувати функції управлінського 
органу такого суб’єкта, зазвичай просувають 
до втілення у життя свою позицію на підставі 
тих чи інших економіко-правових поглядів. 
Такі економіко-правові погляди завжди обу-
мовлені доцільністю впровадження в життя 
бажання досягти більшого майнового екві-
валенту та/або необхідністю дотримуватись 
правових приписів, що є обов’язковими в 
певних випадках. Також слід зазначити, що 
досягненню поставленої мети, не в останню 
чергу, слугує рівень майнового стану заці-
кавленого суб’єкта як у відповідній сфері (га-
лузі виробництва) так і у суспільстві в ціло-
му. Останнє є беззаперечним твердженням 
рушійної сили зацікавленості суб’єкта  за-
лежно від його економічного статусу. Проте 
і економічний статус має бути розглянутий 
у безпосередньому взаємозв’язку із психо-
емоційним ставленням осіб, що ухвалюють 
відповідні рішення до розуміння дотриман-
ня вимог чинного законодавства, та навіть 
більше – етико-моральних цінностей, які па-
нують у суспільстві.
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них за своїм статусом гілок влади, які тим чи 
іншим чином, безпосередньо або приховано 
лобіюють інтереси відповідних соціально-
економічних груп або об’єднань.
З позиції теорії права, абсолютно безза-

перечним є те, що така законотворча діяль-
ність має бути підпорядкована загальним 
вимогам, які становлять предмет та метод 
правового регулювання та є основою відпо-
відної галузевої приналежності (галузі пра-
ва). 
Галузева приналежність норм, що мо-

жуть мати відношення до поняття конфлік-
ту інтересів, може опосередковуватись при-
належністю до адміністративного, цивільно-
го, господарського, трудового, податкового, 
кримінального та інших галузей права.
Так, метою цієї статті є впорядкування 

основних тенденцій, що спрямовані на вре-
гулювання конфлікту інтересів для подаль-
шого їх втілення у нормотворчість.

Стан дослідження проблеми
Конфлікту інтересів присвячено чимало 

робіт, проте він вивчений недостатньо. У 
працях вітчизняних дослідників розгляда-
ються лише окремі аспекти врегулювання 
конфлікту інтересів (попередження, вияв-
лення, реагування). Значна кількість робіт 
досліджує регулювання конфлікту інтересів 
у рамках відносин, що виникають на дер-
жавну або муніципальну службу. Проте важ-
ливого значення конфлікт інтересів набуває 
саме у господарській площині всередині сис-
теми управління юридичною особою – як 
корпоративною, так і унітарною. Загалом 
різноманітними аспектами конфлікту інте-
ресів опікуються такі дослідники, як Бо-
бровник С. В., Вінник О. М., Воловик О. А., 
Гарагонич О. В., Жорнокуй Ю., Серьогін С. Ю., 
Сіренко В.Ф., Хорт Ю. В. та ін.

Виклад основного матеріалу
Конфлікт інтересів як стан правовідно-

син між суб’єктами є доволі розповсюдже-
ним явищем якому приділено достатньо 
уваги у різних, по своїй силі, нормативно-
правових актах. Чинне законодавство Укра-
їни регулює цю категорію як на кодифікова-
ному рівні, так і на рівні законів та підзакон-
них нормативно-правових актів. 

Слід зазначити, що конфлікт інтересів 
знаходить своє відображення також і в нор-
мативно-правових актах інших країн. Таких 
як: 

- Австралії (Закон «Про державну служ-
бу» 1999 року [3]);

- Азербайджану (Закон «Про правила 
етичної поведінки державних службовців» 
від 31 травня 2007 року № 352-IIIГ [4] та за-
кон «Про боротьбу з корупцією» від 13 січня 
2004 № 580-IIГ [5]);

- Арменії (Закон Арменії «Про суспільну 
службу» від 29 березня 2018 року № ЗР-206 
[6]);

- Великобританії (Міністерський кодекс 
Великобританії 2018 року [7]); 

- Ірландії (Закон «Про етику поведінки 
осіб, що займають державні посади Ірлан-
дії» 1995 року [8]); 

- Канади (закон «Про конфлікт інте-
ресів» 2006 року [9]);

- Казахстану (закон «Про державну служ-
бу Республіки Казахстан» від 23 листопада 
2015 року № 416-V ЗРК [10] та закон «Про 
протидію корупції» №410-V ЗРК [11]);

- Киргизстану (Закон «Про конфлікт ін-
тересів» від 12 грудня 2017 року № 206 [12]);

- Німеччини (Закон «Про державну 
службу» 1957 року [13] та Закон «Про дер-
жавних службовців» 2009 року [14]);

- Таджикистану (Закон «Про держав-
ну службу» від 05 березня 2007 року № 233 
[15]).

- Туркменістану (Закон «Про протидію 
корупції» від 01 березня 2014 року № 35-V 
[16], Закон «Про етику та службову пове-
дінку державного службовця» від 26 берез-
ня 2016 року № 364-V [17] та Закон «Про 
державну службу» від 26 березня 2016 року-
№ 363-V [18];

- Чехії (закон «Про конфлікт інтересів» 
2006 року [19]).
Як бачимо, увага, що приділяється кон-

флікту інтересів, є актуальною та знаходить 
своє відображення в законодавстві не лише 
пострадянських країн, де конфлікт інтересів 
можна розглядати як закономірний спадок 
«радянщини», що продукувала корупцію, 
та де економічне лобіювання інтересів у ба-
гатьох сферах життя, а й у країнах з високо 
розвинутою економікою, де законодавство 
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спрямоване на всебічне охоплення право-
відносин. 
Окремо вважаємо за доцільне відмітити 

і наявність такого спрямування норматив-
но-правових актів в країні-агресорі – росії 
та її неприхованому союзнику – республіці 
білорусь. Проте, наразі, хочемо зауважити, 
що ми у нашій роботі не вважаємо за до-
цільне аналізувати законодавство зазначе-
них тоталітарних утворень з двох основних 
причин: з етико-моральних, та з факту того, 
що їх внутрішні нормативно-правові акти 
тотожного спрямування навряд чи можуть 
представляти науковий інтерес внаслідок 
формальності змісту та недієвості чинних 
норм на регулювання суспільних інтер-
есів при існування тоталітарних режимів на 
обох територіях. Разом з тим, особливості 
законодавства росії та республіки білорусь 
в площині регулювання конфлікту інтер-
есів є актуальними в розрізі відповідальнос-
ті за порушення санаційного законодавства 
у сфері міжнародного публічного права та 
з боку приватних структур всередині росії, 
але це не є об’єктом нашого наукового до-
слідження, і тому в подальшому ми свідомо 
уникаємо аналізу законодавства на росії та 
білорусі. 
Як було зазначене вище, термін «інтер-

ес» виживається як у широкому, так і у вузь-
кому значенні, що, у свою чергу, є підставою 
для визначення останнього як об’єкт, що 
впливає на права та обов’язки сторін шля-
хом визначення відповідних норм права, 
що мають бути спрямовані на його врегу-
лювання [20]. В українському законодавстві 
поруч з категорією «інтерес» (пункт 5 статті 
3 ЦК України [21]) містяться такі категорії, 
як «законний інтерес» (частина 1 статті 20, 
абзац 1 частини 2 статті 20, абзац 4 частини 
2 статті 20, частина 5 статті 21, абзац 7 та 8 
частини 1 статті 39, абзац 3 частини 6 стат-
ті 128, частина 2 статті 216, частина 1 статті 
380 та частина 1 статті 389 ГК України [22]) 
та «охоронюваний законом інтерес». Охоро-
нюваний законом інтерес має відображен-
ня як окреме поняття в нормативно-пра-
вових актах та знаходиться у відповідному 
взаємозв’язку з іншими правовими явища-
ми та категоріями. Визначаючи інтерес, що 
охороняється законом як правовий засіб ре-

алізації та захисту самого інтересу, що реалі-
зується поза рамками суб’єктивного права, 
має аналогічну із суб’єктивним правом мету, 
що характеризує фактичний інтерес. Сам 
же охоронюваний законом інтерес виникає 
після того, як фактичний інтерес отримує 
правову основу в нормах права та може ви-
значатись як юридичний правовий інтер-
ес [23, с. 21]. Підтверджує вищезазначене і 
наявність офіційного тлумачення поняття 
«інтерес, який підлягає захисту» в Рішенні 
Конституційного Суду України від 01 груд-
ня 2004 року № 1-10/2004 р., де міститься, 
що охоронюваний законом інтерес треба 
розуміти як прагнення до користування 
конкретним матеріальним та/або нематері-
альним благом, як зумовлений загальним 
змістом об’єктивного і прямо не опосеред-
кований у суб’єктивному праві простий ле-
гітимний дозвіл, що є самостійним об’єктом 
судового захисту та інших засобів правової 
охорони для задоволення індивідуальних і 
колективних потреб, які не суперечать Кон-
ституції і законам України, суспільним ін-
тересам, справедливості, добросовісності та 
іншим загальноправовим засадам [20].
Види та зміст охоронюваних законом ін-

тересів знаходяться у тісному взаємозв’язку 
із загальновизнаними правовими поняття-
ми, внаслідок чого можуть перебувати не 
лише під захистом закону, а й права в ціло-
му [20]. Це дає нам підстави до розуміння 
тотожного змісту поняття «охоронюваний 
законом інтерес», що міститься у законах 
України з поняттям «право» в широкому ро-
зумінні [24]. У випадках, коли інтерес зна-
ходиться поза законом або права законода-
вець визначає його як порушення [20]. 
Продовжуємо нашу наукову розвідку в 

контексті теоретичного аналізу сфер пра-
возастосування з посиланням на відповідні 
норми, що містяться в законодавстві наведе-
них нами країн. 
Законодавство Великобританії у згаду-

ваному нами Міністерському Кодексі по-
кладає на членів уряду обов’язок передба-
чити, що жоден конфлікт не може існувати 
або не може виникнути між публічними 
обов’язками та особистими інтересами члена 
уряду. Крім цього, члени уряду зобов’язані 
оприлюднувати окрему декларацію по кон-
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флікту інтересів (item «f» art. 1.3 Ministerial 
Code (UK)) [25]. 
Так, пункт 4 Закону Канади «Про кон-

флікт інтересів» наголошує, що державний 
службовець завжди знаходиться у стані, 
який характеризується конфліктом інте-
ресів у разі здійснення ним посадових по-
вноважень обов’язків або функцій, які не 
дають можливість реалізувати власні інте-
реси, інтереси своїх родичів, друзів або не-
належним чином представляти інтереси ін-
шої особи [9]. Більш прискіплива увага до 
зазначеної норми передбачає відповідаль-
ність державного службовця при поверх-
невому ставленні до своїх обов’язків у разі 
представлення інтересів іншої особи, що та-
кож може трактуватись як лобіювання влас-
них та призводити до відповідальності.
Законодавство Чехії у зазначеному нами 

вище законі визначає будь-яку дію або без-
діяльність посадової особи як використання 
службового становища в особистих інте-
ресах або отримання необґрунтованих пере-
ваг для посадових осіб, їх близьких родичів 
або будь-яких третіх осіб [19]. Як бачимо, за-
конодавство Чехії так само, як і сучасні під-
ходи, що визначені у спеціальному законі 
Канади «Про конфлікт інтересів», не визна-
чає перелік третіх осіб, що дозволяє більш 
суворо та розширено трактувати конфлікт 
інтересів посадової особи.
Наведені нами приклади торкаються пу-

блічної і приватної сфери та передбачають 
поглиблене ставлення будь-якого посадов-
ця до аналізу дій, що опосередковані функ-
ціями посадових повноважень. Так, напри-
клад, відповідно до глави 13-А «Адміністра-
тивні правопорушення, пов’язані з коруп-
цією» Кодексу України про адміністративні 
правопорушення адміністративна відпові-
дальність передбачена за… порушення ви-
мог щодо запобігання та врегулювання кон-
флікту інтересів (стаття 1727) [26]; 
У свою чергу, суб’єкти приватного права 

так само обтяжені обов’язком уникати ви-
падків, що можуть провокувати конфлікт 
інтересів особливо таких, що можуть при-
звести до фактів корупції [27].
Зазначені нами норми підштовхують до 

необхідності уніфікованих вимог, що най-
менше в розумінні притягнення до відпо-

відальності у разі виникнення таких пра-
вопорушень у приватній сфері. Адже якщо 
норми, що передбачають правила належ-
ної поведінки у публічній сфері базуються 
на суворому дотриманні функціональних 
обов’язків посадових особи, то приватно-
правова сфера з самого початку передбачає 
наявність конфлікту інтересів у багатьох 
сферах. Такі сфери можуть бути як прита-
манні господарсько-правовим відносинам 
як-то відносини, що складаються при управ-
лінні юридичною особою, а саме всередині 
цієї системи управління, що найбільш ха-
рактеризуються постійним зіткненням волі 
кількох осіб/груп осіб, залишаючи поле для 
протиріч та конфліктів, так і мати своє по-
ходження із цивільно-правових обов’язків, 
що виникають у сторін при виконанні функ-
цій представництва та трастових правовід-
носин. У зазначених відносинах конфлікт 
інтересів існує іманентно незалежно від волі 
людини. Разом з тим не всяке таке зіткнен-
ня потрапляє в поле зору законодавця. Осо-
бливий порядок прийняття управлінських 
рішень законодавством не встановлюється 
(наприклад, при висуванні кандидата до 
складу органу управління у стані конфлікту 
інтересів, голосуванні на загальних зборах у 
стані конфлікту інтересів). Окремі спеціаль-
ні закони, наприклад, Закон України «Про 
акціонерні товариства» [28], Закон України 
«Про товариства з обмеженою та додатко-
вою відповідальністю» [29] не дають ви-
значення конфлікту інтересів, не викорис-
товують це поняття, але фактично містять 
норми, спрямовані на його врегулювання. 
Аналіз сукупності зазначених нормативних 
правових актів дозволяє констатувати, що 
поняття «конфлікт інтересів» стало родовим, 
що виражає суттєві та універсальні ознаки 
конфлікту інтересів у господарському праві.

 Аналізуючи особливості представни-
цтва, конфлікт інтересів може розглядатись 
як внутрішня суперечка інтересів представ-
ника та представленого та зовнішня між 
представником та представленим і третіми 
особами.
Довірче управління майном (трастові 

правовідносини) також уразливі виникнен-
ню конфлікту інтересів та може розгляда-
тись на внутрішньому (між довіреним упра-
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вителем та власником майна, а також на 
зовнішньому – між довіреним управителем 
і довірителем та третіми особами. Як при-
клад можна розглянути відносини на ринку 
цінних паперів, що виникають між андерай-
тером та довіреним управителем при при-
дбанні акцій на IPO (initial public offering), 
коли ціна придбаних акцій через деякий час 
зменшується, породжуючи збитки довірите-
ля управління. Найбільш суттєвого значен-
ня уніфікація норм, що регулюють управлін-
ня цінними паперами виникає при передачі 
майна державними службовцями в довірче 
управління, що на практиці підтверджує ак-
туальність конфлікту інтересів зазначеного 
інституту приватного права [30]. 

Висновки
Усе вищезазначене в сукупності дозво-

ляє нам констатувати характерні особливос-
ті конфлікту інтересів в окремих напрямках 
його існування:

- конфлікт інтересів не може виникати 
автоматично, адже будь-який особистий ін-
терес може породжувати конфлікт інтересів 
через свідомі дії або свідому бездіяльність;

- конфлікт інтересів характеризується 
відсутністю градації (інтересу фізичної осо-
би або інтересу юридичної особи), проте на-
явністю самого факту його виникнення, що, 
у свою чергу, є підставою для пошуку і за-
стосування відповідних норм права; 

- конфлікт інтересів може розглядатись 
як окреме явище в площині публічної або 
приватної сфери правовідносин, а також із 
врахуванням спільних ознак вищезазначе-
них сфер;

- соціально-економічний напрямок – 
конфлікт інтересів має соціально-економіч-
не походження, а його регулювання безпо-
середньо пов’язано із галузевою приналеж-
ністю, що опосередковується застосуванням 
відповідних методів правового регулюван-
ня та впливу на окремі підгалузі та інститу-
ти права.
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THEORETICAL AND LEGAL 
PRINCIPLES OF THE NORMATIVE 

DEFINITION OF THE CONFLICT OF 
INTERESTS

A business entity should be perceived in relation 
to persons who infl uence or are capable of infl uenc-
ing its activities. Since a legal entity acquires civil 
rights and assumes civil duties through its bodies, its 
activities are collective in nature. Collective activity is 
characterized by the struggle of the interests of its par-
ticipants, which are not always effectively regulated 
by law, and in some cases are not regulated at all.

This led to the fact that the beginning of the XXI 
century was characterized by a number of upheav-
als in the fi nancial markets, in particular, the bank-
ruptcy of the Enron company (USA) in 2002 and 
the subsequent adoption of the Sarbanes - Oxley Act 
(Sarbanes - Oxley Act). They had such an impact on 
the world economy that they initiated the formation of 
confl ict of interest regulation standards (OECP and 
G20 acts on the elimination of confl ict of interest), lo-
cal standards for making management decisions and 
concluding agreements (compliance), as well as initi-

ated scientifi c research devoted to various aspects of 
entity management.

The legislator reacted to changes in social 
relations. The formation of legal regulation aimed 
at identifying confl icts of interest and legal means 
of eliminating its consequences in the public and 
private spheres has begun. The Law of Ukraine «On 
Prevention of Corruption» distinguishes two types 
of confl ict of interest. Potential confl ict of interest - 
a person has a private interest in the fi eld in which 
he performs his offi cial or representative powers, 
which may affect the objectivity or impartiality of 
his decision-making, or the performance or non-
performance of actions during the performance 
of these powers. A real confl ict of interest is a 
contradiction between a person’s private interest and 
his offi cial or representative powers, which affects the 
objectivity or impartiality of decision-making, or the 
performance or non-performance of actions during 
the performance of said powers. Many works are 
devoted to the confl ict of interests, but it is not studied 
enough. In the works of Ukrainian researchers, 
only certain aspects of confl ict of interest settlement 
(warning, detection, response) are considered. Many 
works examine the regulation of confl icts of interest 
at the state or municipal level. However, the confl ict 
of interests becomes important precisely in the fi eld 
of business within the management system of a legal 
entity - both corporate and unitary.

The article highlights the specifi cs of the confl ict 
of interests contained in the legislation of some coun-
tries.

As a result of the research conducted by the au-
thor, the conclusions drawn are aimed at the theoreti-
cal and legal understanding of the confl ict of interest 
for the further implementation of norms designed to 
regulate the specifi ed legal relations.

Keywords: confl ict of interest, business enti-
ties, interest, confl ict, interest protected by law.
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ÎÑÎÁËÈÂÎÑÒ² ÐÎÇÐÎÁÊÈ ÒÀ ÏÐÈÉÍßÒÒß 
ÑÓÄÎÂÈÕ ÑÒÀÒÓÒ²Â Ó ÕÎÄ² ÐÅÔÎÐÌÓÂÀÍÍß 

ÑÈÑÒÅÌÈ ÏÐÀÂÎÑÓÄÄß ÐÎÑ²ÉÑÜÊÎ¯ ²ÌÏÅÐ²¯ Ó 
ÑÅÐÅÄÈÍ² Õ²Õ ÑÒ. 

У статті досліджуються особливості роз-
робки та прийняття Судових статутів у ході 
реформування системи правосуддя Російської 
імперії у середині ХІХ ст. Аналізується сут-
ність судових трансформацій на території 
держави з висвітленням суті і значення Су-
дової реформи як однієї із найбільш повної і 
комплексної серед проголошених тогочасних 
суспільно-політичних реформ загальноімпер-
ської влади. Стверджується, що трансформа-
ційні процеси у системі правосуддя дали змогу 
суттєво видозмінити чинну до того систему 
судочинства і значно розширити демократич-
ні основи у судовому процесі. Акцентується, 
що результатом судових перетворень було за-
провадження Судових статутів указом імпе-
ратора від 20 листопада 1864 року. На під-
ставі зазначених змін судова система імперії 
стала базувалася на основі чотирьох законів, 
серед яких «Заснування судових установлень», 
«Статут цивільного судочинства», «Статут 
кримінального судочинства», «Статут про 
покарання, які накладаються мировими суд-
дями». Наголошується, що запровадження 
Судових статутів дало можливість хоча б на 
певний період увести в судовий процес кращі 
традиції західної системи правосуддя. Зазна-
чається, що в умовах загальноімперського за-
конодавства все ж вдалося запровадити систе-
му судочинства на демократичних засадах. Це 
сприяло створенню нових судів, які поділялись 
на місцеві і загальні. До місцевих судів нале-
жали мирові судді і з’їзди мирових суддів  як 
друга (апеляційна) інстанція. Сюди ж згодом 
увійшли й волосні суди. До загальних судів були 
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віднесені окружні суди і судові палати  як апе-
ляційна інстанція. Очолював цю систему Се-
нат, який був єдиною касаційною інстанцією 
для всіх судів Російської імперії. Зазначаєть-
ся, що в результаті реформування правосуддя 
в державі була створена нова система судових 
органів, введений апеляційний порядок оскар-
ження судових рішень, що стало значним кро-
ком на шляху до демократизації тогочасного 
судочинства.
Ключові слова: суд, Судова реформа 1864 

року, Судові статути, судові установи, судо-
чинство. 
Формул: 0, рис.: 0, табл.: 0, бібл: 6.

Постановка проблеми
Середина ХІХ століття характеризуєть-

ся кардинальними змінами суспільно-по-
літичного життя Російської імперії. Загаль-
ноімперська влада ініціює комплексне ре-
формування системи правосуддя, потреба 
у чому видавалася вкрай необхідною. Вона 
чітко усвідомлювалася у панівних колах 
державного управління. Стара судова сис-
тема базувалася на основі станових прин-
ципів правосуддя і явно суперечила новим 
реаліям життя в державі. Судовій системі 
притаманні численні помилки, свавілля і 
бюрократизм, судова тяганина, система-
тичне застосування тортур і шантажу. Та-
кий стан речей зумовив потребу у рефор-
муванні чинної тоді системи судочинства 
та проголошення демократичних перетво-
рень у судовій сфері. 
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Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Зазначена проблематика викликала не-
абиякий дослідницький інтерес серед уче-
них дореволюційної доби, зокрема таких, 
як: М. Буцковський, Б. Віленський, В. Гес-
сен, Г. Джаншиєв, О. Кістяківський, А. Коні, 
М. Філіппов та інші. Серед сучасних дослід-
ників необхідно відмітити таких науков-
ців як: Т. Курас, Ю. Левчук, О. Липитчук, 
Н. Лешкович, А. Меланчук, В. Павелко, 
В. Попелюшко, О. Святоцький, О. Таватки-
ладзе, І. Усенко, О. Ярмиш та інші.

Не вирішені раніше частини                   
загальної проблеми

З цієї проблематики переважна біль-
шість досліджень розкриває загальні ас-
пекти функціонування судової системи в 
Російській імперії в пореформений період. 
Питання щодо особливостей розробки та 
запровадження Судових статутів у ході ре-
формування системи правосуддя Російської 
імперії в середині ХІХ ст. вимагає активіза-
ції наукових пошуків у цій сфері.

Метою цієї статті є комплексне висвіт-
лення особливостей розробки та прийняття 
Судових статутів у ході реформування систе-
ми правосуддя Російської імперії у середині 
ХІХ ст. 

Виклад основного матеріалу
Дореформений суд Російської імперії 

функціонував на законодавчій основі ре-
форм Петра I і Катерини II. В окремих ви-
падках застосовувались навіть норми Со-
борного уложення 1649 р. Судова система 
характеризувалася поділом на численні су-
дові органи, які включали окремі суди для 
селян, міщан, дворян, комерційний суд, 
совісний, межовий та інші суди. Водночас 
судовими функціями також були наділені 
губернські правління, органи поліції тощо. 
Правляча верхівка поступово все більше 
почала осмислювати необхідність створен-
ня ефективного механізму захисту особи і 
власності. У 1803 р. відомий державний діяч 
М. Сперанський запропонував широку про-
граму удосконалення судової системи, яка 
пізніше отримала розвиток у «Введенні до 

Укладення державних законів» 1809 р. До 
проєктів судових перетворень він повертав-
ся у 1821 та 1826 рр. Однак уряди Олексан-
дра I і Миколи I їх відкинули. Специфіка за-
гальноімперської держави демонструвала, 
що судові трансформації не можна було про-
вести окремо реформувавши тільки єдину 
галузь. Необхідним видавався комплексний 
підхід щодо реформування ключових пи-
тань суспільного життя, передусім вирішен-
ня селянського питання. 
Робота з трансформації судової системи 

суттєво активізується із вступом на престол 
імператора Олександра II, який виразив 
волю щоб «правда і милість царювала в су-
дах». Уже влітку 1857 р. імператор наказав 
надати до Державної ради проєкт Статуту 
цивільного судочинства, який був розробле-
ний у фахових інстанціях II Відділення цар-
ської канцелярії. Саме цей рік, на переко-
нання ряду сучасних вітчизняних авторів, 
можна вважати початком судової реформи 
[5, с. 207]. 
Проєкт супроводжувався пояснюваль-

ною запискою Д. Блудова, який на той час 
займав посаду начальника II Відділення 
імператорської канцелярії. Мова йшла про 
запровадження важливих принципів пра-
восуддя, зокрема змагальності процесу, а 
також забезпечення належної підготовки 
кадрового потенціалу для належного функ-
ціонування судових інституцій. Водночас 
пропонувалося суттєво скоротити чисель-
ність судових інстанцій. Характерно, що на-
лежної кадрової підготовки для судової сис-
теми на той час не спостерігалося. На необ-
хідність вирішення цього питання вказують 
дослідники, зазначаючи, що в центральних 
частинах імперії відповідних кадрів було 
явно недостатньо, а по окраїнах країни ка-
дрова ситуація була геть катастрофічною [2, 
с. 125].
Потрібно зауважити, що при обговорен-

ні проєкту статуту думки чиновників розді-
лилися на дві групи. Перша із них надава-
ла перевагу радикальним перетворенням у 
системі судоустрою і судочинства. Інша час-
тина домагалася тільки незначних перемін 
[5, с. 207]. Це пояснюється тим, що далеко 
не всі представники чиновницького апара-
ту були готові запровадити загальноєвро-
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пейську практику судочинства та офіційно 
ввести такі принципи, як гласність, усність, 
рівність сторін у процесі, а також запрова-
дження адвокатури. Як відзначають з цього 
приводу деякі вчені, «автори проєкту не на-
важувалися ввести в законодавство випробу-
вані практикою західноєвропейських країн 
принципи усності, гласності, безпосеред-
ності, рівності сторін, участі адвоката й ін. 
Хоча, по суті, запропоновані нововведення 
були «малими» кроками в напрямі зазна-
чених принципів. Фактично автори пред-
ставленого проєкту модернізації цивільного 
процесуального законодавства синтезували 
«історичні засади» тогочасного імперського 
законодавства й елементи західноєвропей-
ського досвіду» [3, с. 45]. 
За результатами роботи комісії впро-

довж 1857-1861 рр. для Державної ради 
було підготовлено і представлено 14 зако-
нопроєктів. Також II Відділення ініціювало 
запровадження ряду змін стосовно структу-
ри судової системи та судоустрою, а матеріа-
ли судової реформи склали 74 об’ємні томи. 
Потрібно відмітити що значні результа-

ти в процесі реформування судової системи 
було досягнуто після скасування кріпосно-
го права. За ініціативи Д. Блудова та під-
тримки імператора у жовтні 1861 року було 
створено спеціальну комісію з підготовки 
трансформації у сфері судочинства. До її 
складу увійшли відомі на той час державні 
діячі та представники юриспруденції. Голо-
вою комісії замість Д. Блудова наприкінці 
1861 р. було призначено князя П. Гагаріна 
[5, с. 208]. У процесі роботи комісія взяла за 
основу практику європейського законодав-
ства та загальну теорію судочинства і судо-
устрою. Водночас, обґрунтовуючи пропоно-
вані принципи судочинства, вона повинна 
була довести, що демократичні основи, на 
яких пропонується побудова нової системи 
судочинства не буде впливати на міцні тра-
диції імперського самодержавства.
Ґрунтовна робота комісії дала свої ре-

зультати й уже у квітні 1862 року на розгляд 
Державної ради імператор передав проєкт 
основних положень перетворень судової 
частини у державі. Цей проєкт 29 вересня 
того ж року отримав своє законодавче за-
твердження і був оприлюднений у пресі [5, 

с. 208]. Фактично на основі цього документу 
було сформовано основну конструкцію ре-
формування чинного правосуддя, що спри-
яло зміцненню демократичних основ судо-
чинства, зокрема в частині запровадження 
незалежності суду. 
Наступним етапом у процесі трансфор-

мації системи судочинства мало стати запро-
вадження при Державній канцелярії спеці-
альної комісії з метою підготовки проєктів 
Статутів про судоустрій і судочинство. Ко-
місія повинна була остаточно сформулюва-
ти текст майбутніх Статутів і представити їх 
на розгляд до 15 січня 1863 року. З метою 
оптимізації її роботи комісія була розділена 
на три відділи. Перший відділ займався за-
гальними питаннями судоустрою, другий 
відповідав за кримінальне судочинство, а 
третій – за цивільне судочинство. До них 
долучалися пояснювальні записки, у яких 
детально обґрунтувались особливості про-
понованих змін. У процесі розгляду цих 
проєктів при Державній канцелярії було 
проведено вісім засідань, обговорено значну 
кількість пропозицій і поправок до них. 
Важливим кроком у процесі реформуван-

ня системи судочинства стало ознайомлення з 
проєктами Судових статутів Сенату, Міністер-
ства юстиції, Міністерства внутрішніх справ 
та інших відомств, що мали відношення до су-
дової сфери. Представлені проєкти жваво об-
говорювалося на загальних зборах Державної 
ради. Загалом з цього питання відбулось 31 
засідання, підсумком чого стало затверджен-
ня Судових статутів і закінчення їх розгляду у 
Державній раді 2 жовтня 1864 року. 
На основі основних положень перетво-

рення судової частини були підготовлені 
чотири закони, затверджені імператором 
20 листопада 1864 р.: «Заснування судових 
установлень», «Статут цивільного судочин-
ства», «Статут кримінального судочинства», 
«Статут про покарання, які накладаються 
мировими суддями». Таким чином, можемо 
констатувати, що Судові статути 1864 р. було 
створено на ґрунтовній основі, а загальна їх 
архітектоніка відзначалася гармонійністю й 
доцільністю, що стало основою для функціо-
нування судових інституцій у наступні роки.
У зв’язку з офіційним прийняттям Су-

дових статутів виникло питання щодо по-
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рядку введення їх у дію. Особливістю цього 
питання було те, що в колах можновладців 
не було єдиного підходу щодо запроваджен-
ня дії Судових статутів на території імперії. 
Так, одна частина діячів відстоювала пози-
цію про те, що необхідно одночасно ввести в 
дію Судові статути на території всієї країни. 
Інша частина діячів вважала, що їх потріб-
но вводити в повному обсязі поступово, у 
межах одного або двох округів. Міністр юс-
тиції Д. Замятнін наполягав, що у зв’язку з 
новизною справи потрібно ввести спочатку 
реформи в одному або двох округах. Голова 
Державної ради П. Гагарін наголошував на 
одночасному і поступовому запровадженні 
реформи, однак з поступовим збільшенням 
складу судів. Фактично дискусія з цього пи-
тання тривала цілий рік. У результаті комі-
сія прийняла рішення ввести реформу в дію 
у десяти губерніях, а у решті – приступити 
до неї впродовж чотирьох наступних років. 
Характерно що під іншими територіями 
вважалася не ціла держава, а тільки ті землі, 
де не було запроваджено «особливе управ-
ління», тобто мова йшла про окремі цен-
тральні губернії та Бессарабську область. 
Державна рада схвалила таку пропозицію, 
і у підсумку вона була закріплена відповід-
ним указом імператора 20 листопада 1864 р. 
Зразу ж після прийняття Судових ста-

тутів було введено в дію «Тимчасові штати 
для судових місць». Документ мав статус 
тимчасового, оскільки після запроваджен-
ня реформ його планувалось переглянути і 
внести відповідні корективи згідно до вимог 
часу. Практична реалізація судової реформи 
відбулася у ході відкриття перших окруж-
них судів у квітні 1866 року. Нові інститути 
судової влади, які керувалися б загальним 
губернським принципом передбачалося 
відкрити по всіх губерніях до 1870 року. З 
огляду на це можемо простежити, що осно-
вні положення судової реформи передба-
чалося поширити на європейську частину 
імперії упродовж перших чотирьох років 
з часу її прийняття. Укладачі статутів 1864 
року прагнули моделювати судову реформу 
згідно найкращих західних зразків, проте 
новий демократичний суд був за своєю при-
родою таким, що суперечив основам росій-
ської державності. 

Зважаючи на те що Судові статути за-
сновувались на процесуальних та організа-
ційних засадах європейського судочинства, 
в імперії докорінно змінювався судоустрій, 
процесуальне та матеріальне право. Важли-
ві зміни стосувалися принципів відділення 
судової влади від адміністративної законо-
давчої і виконавчої [6, с. 96]. Поряд з цим 
запроваджувалися принципи усності, зма-
гальності гласності судочинства, презумпції 
невинуватості, незмінності і незалежності 
суддів, а також рівності всіх перед законом. 
У цьому аспекті простежується ідея створен-
ня громадянського суспільства рівноправ-
ними громадянами [4, с. 118], а шляхом до 
цього мали слугувати якісно нові принципи 
організації судових інституцій і здійснення 
судочинства. Відокремлення громадянсько-
го суспільства від державного тотального 
впливу мало виражатися у розмежуванні 
сфер і компетенції адміністрації та суду. 
Зазначені реформи передбачали запро-

вадження всестанового суду та інституту 
присяжних засідателів при окружних судах 
в процесі розгляду кримінальних справ. 
Засновувалася адвокатура та реорганізо-
вувалась прокуратура, яка була звільнена 
від функції загального нагляду і мала зо-
середитися на роботі в суді. Паралельно 
створювався виборний мировий суд, який 
розглядав менш значні справи. Крім того 
заснувався інститут судових слідчих, який 
проголошувався незалежним від органів по-
ліції. З огляду на це можемо простежити ви-
никнення у суспільстві основ усвідомлення 
правового порядку та правової особи. 
Суттєві зміни відбулися також у структу-

рі судових інституцій. Складна і громіздка 
структура станових судів, які існували в до-
реформений період, була замінена на місце-
ві і загальні суди. Реформа проголосила що 
до місцевих судів належать мирові судді і 
з’їзди мирових суддів, як друга (апеляційна) 
інстанція. До цієї ж групи належали створе-
ні у 1861 році волосні суди, які розглядали 
справи селян з менш важливих проступків, 
якщо у них не були зацікавлені представни-
ки інших станів, а також у випадку, коли ці 
справи не підлягали розгляду загальними 
судами. Загальні суди складалися із окруж-
них судів і судових палат як апеляційної 
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інстанції. На чолі проголошеної судової сис-
теми визначався Сенат як єдина касаційна 
інстанція для всіх судів імперії. 

Висновки
Реформування системи правосуддя Ро-

сійської імперії у середині ХІХ ст. супрово-
джувалось запровадженням у державі Су-
дових статутів, що сприяло якісно новим 
змінам у функціонуванні тогочасних судо-
вих установ. Проголошені у зв’язку з цим 
принципи гласності, змагальності, права на 
захист, презумпції невинуватості, які поча-
ли функціонувати як окремі інститути, у дій-
сності стали дієвими основами судоустрою і 
судочинства. Новий всестановий суд мав за-
безпечити підданим гарантії неупереджено-
го, справедливого та об’єктивного розгляду 
і вирішення справи. 
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PECULIARITIES OF THE 

DEVELOPMENT AND ADOPTION OF 
COURT STATUTES DURING THE REFORM 

OF THE JUSTICE SYSTEM OF THE 
RUSSIAN EMPIRE IN THE MIDDLE OF 

THE 19TH CENTURY
The article examines the peculiarities of the 

development and adoption of Court Statutes 
while reforming the justice system of the Russian 
Empire in the middle of the 19th century. The es-
sence of judicial transformations on the territory 
of the state is analyzed, paying attention on the 
essence and signifi cance of the Judicial Reform, 
as one of the most complete and comprehensive 
among the social and political reforms of the en-
tire imperial government announced at the time. 
It is claimed that transformational processes in 
the justice system made it possible to signifi cantly 
change the existing judicial system and signifi -
cantly expand the democratic foundations of the 
judicial process. It is emphasized that the result 
of judicial transformations was the introduction 
of the Judicial Statutes by the emperor`s decree 
of November 20, 1864. Based on these changes, 
the judicial system of the empire became based 
on four laws, including the “Establishment of Ju-
dicial Institutions”, “Statute of Civil Procedure”, 
“Statute of Criminal Procedure”, “Statute of Pun-
ishments Imposed by Justices of the Peace”. It is 
emphasized that the introduction of the Judicial 
Statutes made it possible, at least for a certain peri-
od, to introduce the best traditions of the Western 
justice system into the judicial process. It is noted 
that under the conditions of the imperial legis-
lation, it was still possible to introduce a judicial 
system on a democratic basis. This contributed to 
the creation of new courts, which were divided 
into local and general. Local courts included jus-
tices of the peace and congresses of justices of the 
peace as the second (appeal) instance. Later, the 
parish courts also entered here. District courts 
and court chambers were assigned to the general 
courts as an appellate instance. This system was 
headed by the Senate, which was the only cassa-
tion instance for all courts of the Russian Empire. 
It is noted that because of the reform of justice 
in the state, a new system of judicial bodies was 
created, an appellate procedure for challenging 
court decisions was introduced, which was a sig-
nifi cant step on the way to the democratization of 
the judiciary at that time.

Key words: court, Judicial reform of 1864, 
Court statutes, judicial institutions, judiciary.
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ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß 
ÅÍÅÐÃÅÒÈ×ÍÎ¯ ÁÅÇÏÅÊÈ 

Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ

Основною метою статті є комплексний 
аналіз основних видів загроз, що виникають 
у сфері енергетичної безпеки України в умо-
вах воєнного стану та виокремлення адміні-
стративно-правових аспектів її забезпечен-
ня.
Наявний в Україні досвід щодо виявлен-

ня та реагування на загрози енергетичній 
безпеці в умовах правового режиму воєнного 
стану, який було введено 24 лютого 2022 
року, ще не був на належному рівні дослідже-
ний з точки зору теорії адміністративного 
права.
На основі аналізу викладених у статті 

загроз у різних сферах енергетичної безпе-
ки зроблено висновок, що в умовах правового 
режиму воєнного стану та умовах ведення 
війни основною загрозою є переривання над-
ходження енергетичних ресурсів, що може 
бути пов’язане як із веденням бойових дій, 
ракетними та безпілотними атаками на 
енергетичні об’єктикраїни, так і з пере-
риванням звичних логістичних шляхів та 
джерел постачання. Це, у свою чергу, може 
мати наслідком пряму нестачу або неспро-
можність доставити енергетичні ресурси 
споживачам, або ж неможливість здійсню-
вати постачання енергоресурсів через руй-
нування відповідної інфраструктури. Такі 
загрози тягнуть за собою другорядні ризи-
ки, як панічне споживання енергоресурсів 
населенням, зростання ціни на енергоносії 
тощо.
В умовах правового режиму воєнного 
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стану з метою належного реагування на ви-
щезазначені загрози державі згідно з націо-
нальним законодавством надаються більш 
широкі та централізовані повноваження, 
ніж за мирних умов. Окрім введення ново-
го різновиду державних органів – військових 
адміністрацій,значно зростає роль Уряду та 
військового командування, розширюється 
спектр правових заходів, які можуть бути 
використані. Крім того, зростає роль коор-
динаційних органів, що підкреслює важли-
вість колегіального підходу реагування на за-
грози у сфері енергетичної безпеки, а також 
необхідність реагувати на загрози одразу на 
всіх рівнях – від центрального до місцевого. 
Допускається обмеження ряду конститу-
ційноості прав громадян.
Встановлено, що для подолання загроз у 

сфері енергетичної безпеки державою пови-
нна застосовуватися низка заходів, направ-
лених на максимально можливе дотриман-
ня прав і свобод людини і громадянина, що 
може супроводжуватись відступом від них 
лише в інтересах загальносуспільного блага. 
У зазначених випадках дії держави мають 
ґрунтуватися на принципах необхідності, 
пропорційності та тимчасовості, а також 
супроводжуватись парламентським та судо-
вим контролем.
Ключові слова: енергетична безпека, 

загрози енергетичній безпеці, енергетич-
ні ресурси, правовий режим воєнного ста-
ну, адміністративно-правове забезпечення 
енергетичної безпеки.
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Постановка проблеми
Із введенням воєнного стану в Україні 

24 лютого 2022 року енергетична безпека 
країни зіштовхнулась з безпрецедентним 
рівнем загроз, які змушують по-новому по-
глянути на цей інститут та дослідити гіркий, 
але унікальний досвід щодо забезпечення 
енергетичної безпеки в умовах воєнного 
стану, а також не бачених ще у XXI столітті 
масових ракетних та безпілотних обстрілів 
енергетичної інфраструктури країни.
Повною мірою проявив себе рівень за-

лежності сучасного суспільства від забез-
печення енергетичної безпеки, а саме від 
можливості мати стабільний доступ до 
енергетичних ресурсів на своєчасній, надій-
ній та доступній основі [1]. Важливу роль 
енергетичної безпеки відчуло як населен-
ня, яке має забезпечувати свої основні по-
треби у електро- та водопостачанні, обігріві 
та пов’язаних із доступом до енергоресурсів 
послуг, так і вся економіка в цілому, базис 
для функціонування якої складає енерге-
тична безпека. 
Під час воєнного стану енергетична без-

пека відіграє значно більшу роль, ніж за 
мирних часів, що пов’язане із можливістю 
переривання надходження або виробни-
цтва енергетичних ресурсів через військові 
дії, а також у зв’язку із потребою першочер-
гового задоволення енергетичних потреб 
збройних сил та критичної інфраструктури. 
Крім того, руйнування енергетичної інф-
раструктури можуть використовуватись як 
політичний інструмент з метою тиску на на-
селення та представників влади.
З огляду на все це, необхідно комплек-

сно підійти до питання забезпечення енер-
гетичної безпеки, враховуючи належне ад-
міністративно-правове реагування з боку 
держави, та участь органів місцевого само-
врядування, суб’єктів господарювання та 
окремих громадян для їх подолання в умо-
вах воєнного стану.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Безпековий аспект щодо забезпечення 
енергетичної безпеки держави як у мир-
ний час, так і воєнний, потребує постійного 
удосконалення. Проблематиці енергетич-

ної безпеки присвячено наукові праці та 
доробки таких вітчизняних науковців, як-
В. Бараніка, З. Варналія, А. Гальчинського, 
В. Гейця, А. Ільєнка, Б.Кормича, М. Ковал-
ка, Л. Криворуцького, В. Ліра, А. Новиць-
кого, Р. Петрова, Г. Рябцева, В. Саприкі-
на, Н. Сухіна, О.Суходолі, А. Сухорукова,-
Н. Стучинської, М. Тимченка, В. Точілі-
на, А. Халатова, Н. Фіалко, А. Шевцова,-
А. Шидловського, О. Шевченка та інших. 
При цьому у вказаних роботах питання 
енергетичної безпеки та її адміністративно-
правового забезпечення під час воєнного 
стану не розглядалось.

Метою цієї статті є проведення комп-
лексного аналізу основних видів загроз, 
що виникають у сфері енергетичної безпе-
ки України в умовах воєнного стану та ви-
окремлення адміністративно-правових ас-
пектів її забезпечення.

Виклад основного матеріалу
Для досягнення поставленої мети варто 

розглянути основні види загроз, що існують 
у сфері енергетичної безпеки України.

Паливна сфера
Хронологічно першою проблемою, з 

якою більшою мірою зіштовхнулось насе-
лення України, став дефіцит пального та 
кризовий стан усього ринку нафтопродук-
тів. Причинами цього стали не лише велика 
кількість переселенців, які миттєво покину-
ли свої домівки через початок бойових дій, 
а в подальшому й ракетні обстріли відповід-
ної інфраструктури (уже в травні 2022 року 
повідомлялось про знищення 27 нафтобаз 
[2]), але й більш глибокі та системні пробле-
ми, які могли бути частково вирішені ще до 
війни.
Однією з основних причин дефіциту 

пального, крім фізичного знищення їх за-
пасів та відповідної інфраструктури, стало 
припинення постачання нафтопродуктів з 
Росії та Білорусі, частка яких в імпорті за де-
якими даними станом на 2021 рік складала 
приблизно 70% [3]. Крім того, звичні логіс-
тичні ланцюги були порушені, були закриті 
порти (повідомлялось, що 10% пального ім-
портували з Литви та доправляли морем), 
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що, у свою чергу, не дало можливість швид-
ко поповнити запаси пального. Було зруй-
новано внаслідок ракетних обстрілів Кре-
менчуцький нафтопереробний завод, який 
міг забезпечити до 18% внутрішніх потреб 
у пальному [4].
Неможливість одразу налагодити сталі, 

регулярні та достатні альтернативні постав-
ки з Європи пояснюється рядом складно-
щів – від проблем з перевезенням пального, 
пов’язаним з відсутністю відповідних спро-
можностей у напрямку України, до відсут-
ності зарезервованого пального для Украї-
ни в Європі.
Додатковою загрозою стало збільшення 

вартості пального. Проблема може виник-
нути, зокрема, через введення державного 
регулювання цін, які можуть не відповідати 
ціні оптових закупівель у Європі. Загалом, 
серед експертного середовища склалися 
різні підходи по відношенню до державно-
го регулювання цін на паливо в нинішніх 
умовах, хтось наголошує, що це дозволи-
ло уникнути масштабних спекуляцій [4], 
інші ж вказують на неефективність та на-
віть контрпродуктивність таких заходів, що 
тільки поглиблюють кризу [5]. 
Електроенергетика. Разом із тим, нові 

загрози, які впливають на можливість по-
вторного загострення паливної кризи про-
довжують з’являтись, зокрема, через актив-
не використання бізнесом та домогосподар-
ствами бензинових та дизельних генерато-
рів. Відбувається це на фоні іншої значної 
загрози у сфері електроенергетики, що обу-
мовлюється тісною взаємозалежності всьо-
го паливно-енергетичного комплексу краї-
ни. Масовані ракетні та безпілотні обстріли 
енергетичної інфраструктури, до яких Ро-
сійська Федерація вдається на регулярній 
основі з жовтня 2022 року вже призвели до 
фактично першого в історії України «блека-
уту» [6], тобто масштабної системної аварії в 
енергосистемі, яка мала місце 23 листопада 
2022 року. Внаслідок цієї аварії всі атомні 
станції втратили зовнішні джерела електро-
енергії, необхідні для їх функціонування, у 
результаті чого на них спрацював захист та 
деякі ядерні блоки зупинились [7].
Варто відзначити специфіку функціону-

вання енергосистеми країни, яка завжди 

має балансувати на однаковому рівні ви-
робництва та споживання електроенергії. 
Значні перекоси у будь-яку сто рону можуть 
спровокувати каскадну аварію, яка вимкне 
або виведе з ладу значну частину енерге-
тичного обладнання. Як відомо, основою 
електроенергетики нашої країни є потужні 
атомні електростанції, які забезпечують по-
ловину [8] наших потреб в електроенергії, 
проте зміна потужності атомних блоків є 
тривалим процесом, який не може швидко 
реагувати на зміни у споживанні електро-
енергії. Саме тому функціонують так звані 
маневрові потужності, до яких відносять 
теплові та гідроелектростанції, які можуть 
швидко наростити або зменшити генерацію 
електроенергії в пікові години, коли елек-
троспоживання досягає свого максимуму. 
Як атомні електростанції, так і теплові та 
гідроелектростанції мають трансформатор-
ні підстанції, які трансформують електрич-
ну енергію для її подальшого транспор-
тування. Підстанції біля електростанцій 
трансформують електроенергію для пере-
дачі її далі магістральними мережами, яки-
ми управляє, як і всією Об’єднаною енерге-
тичною системою, НЕК «Укренерго», а в по-
дальшому електроенергія змагістральних 
мереж передається на регіональні, якими 
управляють оператори системи розподілу, 
та далі через відповідні трансформатори 
споживачам.
Саме провокування масштабної систем-

ної аварії в енергосистемі, очевидно, і є ціл-
лю обстрілів української енергетичної інф-
раструктури. Враховуючи наведену вище 
специфіку можна відзначити, що цілями 
ударів можуть бути потужності по генерації 
електроенергії, трансформаторні підстан-
ції як біля генеруючих потужностей, так і 
необхідні для розподілу електроенергії спо-
живачам, а також крупні транспортні вузли 
електромережі.
Загроза ракетних та безпілотних обстрі-

лів, яке є специфічною саме для умов війни, 
є надзвичайно складною для відповідно-
го реагування держави. Окрім того факту, 
що вжити дієві заходи щодо ефективного 
захисту енергетичного обладнання немож-
ливо без залучення до виконання вказаних 
функцій збройних сил країни, які мали б 
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належні засоби протиповітряної оборони, 
навіть враховуючи наявність таких спро-
можностей та можливих дій щодо укріплен-
ня та фізичного захисту енергетичного об-
ладнання, наразі неможливо забезпечити 
його стовідсотковий захист.
Для громадян та економіки країни 

ракетні обстріли несуть значні загрози, 
оскільки впливають майже на всі складові 
енергетичної безпеки. Постачання елек-
троенергії стає непрогнозованим, а її якість 
може падати та не відповідати нормативам. 
При цьому, дефіцит або взагалі відсутність 
електроенергії у певні періоди часу часто 
призводить до неможливості користуватись 
іншими послугами, такими як: водопоста-
чання, теплопостачання, мобільний зв’язок, 
Інтернет тощо. Залежно та в міру того, як 
генеруючі або розподільчі потужності руй-
нуються, усе менше електроенергії, навіть 
після відновлення частини обладнання, за-
лишаються побутовим споживачам та біз-
несу на фоні першочергового задоволення 
потреб збройних сил та критичної інфра-
структури.
При цьому, відновити енергетич-

ну інфраструктуру не завжди вдається з 
об’єктивних причин, оскільки запаси необ-
хідного обладнання виснажуються з часом, 
а виготовити нове або взагалі немає змоги, 
або на це необхідно витратити від 6 до 9 мі-
сяців [9]. 
Ядерна енергетика. У сфері електро-

енергетики існує також загроза можливого 
ядерного інциденту на атомних електро-
станціях (далі – АЕС), що є загрозою кон-
тинентального масштабу, яка потенційно 
може мати наслідки не лише для енерге-
тики, але й для життя і здоров’я мільйонів 
людей та екології планети. Вказаний сцена-
рій можливий як внаслідок прямих прово-
кацій, зокрема, Запорізька АЕС перебуває 
під російською військовою окупацією з 4 
березня 2022 року [10], так і через ракетні 
або безпілотні обстріли чи їх наслідки. Де-
які фахівці вказують, що повторні зупинки 
ядерних блоків можуть суттєво вплинути на 
ядерну безпеку [7]. 
Незважаючи на те, що імпорт електро-

енергії в Україну перебуває на досить незна-
чному рівні, який раніше використовувався 

лише в окремих випадках з метою покрит-
тя дефіциту електроенергії в пікові годи-
ни, загрозливим залишається факт залеж-
ності українських атомних електростанцій 
від російського пального. У світі існує два 
основних виробники пального для атом-
них електростанцій – Росія (ТВЕЛ) та США 
(Westinghouse). На користь останньої по-
чався поступовий перехід з 2000 року, коли 
була підписана міжурядова угода України зі 
США про постачання американського паль-
ного на українські АЕС [11]. При цьому, 
наразі на російському ядерному пальному 
працюють понад половина атомних блоків 
в Україні. Їх швидка заміна неможлива на-
віть за сприятливих обставин, оскільки для 
переходу на американське пальне кожен 
ядерний блок має пройти модернізацію та 
перевірку безпеки через конструктивні осо-
бливості [12].
Зрештою, Україна стоїть на порозі по-

долання однієї з ключових загроз для енер-
госистеми країни, яка полягає у входженні 
від радянських часів до спільної з Росією та 
Білоруссю енергосистеми, від’єднання від 
якої планувалось ще з 2005 року [12]. 24 лю-
того 2022 року енергосистему України було 
від’єднано від Росії та Білорусі, а 16 березня 
2022 року, на рік раніше, ніж планувалось, 
Україна приєдналася до об’єднаної енерго-
системи континентальної Європи ENTSO-E 
[13], що в перспективі має величезне зна-
чення не лише для енергетичної безпеки 
України, але й для всієї європейської зони.
Під час війни варто також враховувати, 

що ворог може здійснювати не лише ракет-
ні обстріли, але й кібератаки на критичну 
інфраструктуру, а особливо на підприємства 
енергетичної галузі, про що неодноразово 
повідомлялось Головним управлінням роз-
відки Міністерства оборони України [14].
Сфера газопостачання та опалення. 

Актуальною є загроза щодо наявних запа-
сів природного газу та проходження опа-
лювального сезону. Повідомляється, що 
Україна може покрити до двох третин влас-
них потреб у газі за рахунок внутрішнього 
видобутку, проте такий видобуток може 
бути обмеженим через бойові дії у відпо-
відних районах. Разом із тим, з листопада 
2015 року Україна не закуповує газ в Росії, 
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хоча основна частина поставок з Європи 
здійснюється за так званим «віртуальним 
реверсом», коли обмін природним газом 
між операторами газотранспортних систем 
здійснюється через взаємозалік, без фізич-
ного переміщення газу через кордон. Па-
ралельно з цим обсяг транзиту газу через 
Україну з боку Росії постійно зменшується, 
що змушує до знаходження шляхів реаль-
ного імпорту [12]. 
Ще однією загрозою є дефіцит запасів 

вугілля на українських ТЕС, а також зна-
чна залежність від Росії (за деякими по-
відомленнями частка Росії в українському 
вугільному імпорті станом на 2021 рік ста-
новила 65,5%). Наразі Росія припинила екс-
порт енергетичного вугілля до України, а 
також заблокувала поставки з Казахстану 
[12], а тому Україні вже довелось покрива-
ти вказаний дефіцит імпортом вугілля з усіх 
доступних на міжнародному ринку країн.
Весь вищеописаний спектр загроз по-

требує належного адміністративно-право-
вого реагування з боку всього апарату дер-
жави, а також залучення органів місцевого 
самоврядування, суб’єктів господарювання 
та окремих громадян для їх подолання. Ра-
зом із тим, правовий режим воєнного ста-
ну, який був введений Указом Президента 
України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 
[15] та затверджений відповідним законом 
Верховною Радою України [16] вносить ряд 
важливих змін у модель управління краї-
ною, зокрема, що стосується реагування на 
загрози енергетичній безпеці країни.
Введення воєнного стану згідно із Зако-

ном України «Про правовий режим воєнно-
го стану» від 12 травня 2015 року № 389-VIII 
(далі – Закон № 389-VIII) [17] передбачає 
надання відповідним органам державної 
влади, військовому командуванню, військо-
вим адміністраціям та органам місцевого 
самоврядування повноважень, необхідних 
для відвернення загрози, відсічі збройної 
агресії та забезпечення національної безпе-
ки, усунення загрози небезпеки державній 
незалежності України, її територіальній ці-
лісності, а також тимчасове, зумовлене за-
грозою, обмеження конституційних прав і 
свобод людини і громадянина та прав і за-

конних інтересів юридичних осіб із зазна-
ченням строку дії цих обмежень.
Так, Указом Президента України від 

24 лютого 2022 року № 72/2022 [18] у від-
повідності до статті 7 Закону України «Про 
Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 
року № 1934-XII було створено Ставку Вер-
ховного Головнокомандувача, яка відповід-
но до статті 8 Закону України «Про оборону 
України» від 6 грудня 1991 року № 1932-XII 
є вищим колегіальним органом воєнного 
керівництва обороною держави, який ство-
рюється для забезпечення стратегічного 
керівництва Збройними Силами України, 
іншими військовими формуваннями та пра-
воохоронними органами в особливий пері-
од [19]. Незважаючи на те, що такий орган, 
у першу чергу, створюється для керівни-
цтва Збройними Силами України, на його 
засіданнях неодноразово розглядалися пи-
тання енергетичної безпеки країни, зокре-
ма, про перебіг відновлення енергетичної 
системи України та реалізацію заходів із 
забезпечення автономної роботи об’єктів 
критичної інфраструктури [20]. Питання 
енергетичної безпеки розглядаються також 
і на інших стратегічних нарадах, ініційо-
ваних Президентом України, наприклад, 
щодо безпеки енергопостачання [21], від-
новлення зв’язку та енергопостачання, по-
шкоджених унаслідок російських атак [22] 
тощо. 
На рівні Кабінету Міністрів України діє 

Антикризовий енергетичний штаб, утворе-
ний Постановою Кабінету Міністрів Украї-
ни № 312 [23] ще в 2020 році, який є тимча-
совим консультативно-дорадчим органом, 
що сприяє здійсненню узгоджених дій ор-
ганів державної влади, установ, організацій 
та суб’єктів господарювання врегулювання 
проблемних питань діяльності енергетич-
ної галузі, займається підготовкою відповід-
них пропозицій та рекомендацій, а також 
здійснює контроль за вжиття відповідних 
заходів.
Зазначена модель управління сприяє 

більшому залученню держави в питаннях 
забезпечення енергетичної безпеки краї-
ни під час дії правового режиму воєнного 
стану, а також дозволяє більш ефективно 
вживати адміністративно-правові заходи 
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та здійснювати контроль за їх виконанням. 
Наразі в ході реагування на загрози, що 
були описані на початку статті, держава вже 
використала на практиці широкий спектр 
адміністративно-правових заходів, які до-
цільно розглянути за сферами їх застосуван-
ня у наступних публікаціях.

Висновки
Аналіз викладених у статті загроз у різ-

них сферах енергетичної безпеки дозво-
ляє дійти висновку, що в умовах правового 
режиму воєнного стану та умовах ведення 
війни основною загрозою є переривання 
надходження енергетичних ресурсів, що 
може бути пов’язане як з веденням бойових 
дій, ракетними та безпілотними атаками на 
енергетичні об’єкти, так і з перериванням 
звичних логістичних шляхів та джерел по-
стачання. Вказане має наслідком як пря-
му нестачу та неспроможність доставити 
енергетичні ресурси споживачам, так і не-
можливість здійснювати постачання енер-
горесурсів через руйнування відповідної 
інфраструктури. Ці головні ризики тягнуть 
за собою другорядні, як, наприклад, паніч-
не споживання енергоресурсів населенням, 
зростання ціни на енергоносії тощо.
З метою реагування на ризики поді-

бного характеру державі в умовах право-
вого режиму воєнного стану згідно з наці-
ональним законодавством надаються більш 
широкі та централізовані повноваження, 
ніж за мирних умов. З’являється новий вид 
державних органів – військові адміністра-
ції. Значно зростає роль Уряду та військо-
вого командування, а також розширюється 
спектр правових заходів, які можуть бути 
використані. Зростає роль координаційних 
органів, що підкреслює важливість коле-
гіального підходу реагування на загрози у 
сфері енергетичної безпеки, а також необ-
хідність реагувати на загрози одразу на всіх 
рівнях – від центрального до місцевого. До-
пускається обмеження ряду конституцій-
ність прав громадян.
Таким чином, для подолання загроз у 

сфері енергетичної безпеки державою по-
винна застосовуватися низка заходів, на-
правлених на максимально можливе дотри-
мання прав і свобод людини і громадянина, 

що може супроводжуватись відступом від 
них лише в інтересах загальносуспільного 
блага. У такому випадку дії держави мають 
ґрунтуватися на принципах необхідності, 
пропорційності та тимчасовості, а також 
супроводжуватись парламентським та судо-
вим контролем.
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ADMINISTRATIVE PROVISION 
OF ENERGY SECURITY UNDER 

MARTIAL LAW
The main goal of the article is a complex analy-

sis of the main types of threats that arise in the fi eld 
of energy security of Ukraine under the conditions 
of martial law and highlighting the administrative 
aspects of its provision.

Ukraine’s experience regarding the identifi cation 
and response to threats to energy security under the 
martial law, which was introduced on February 24, 
2022, has not yet been appropriately consideredin the 
fi eld of administrative law.

Based on the analysis of the threats presented 
in the article in various spheres of energy security, 
it was concluded that under martial law and the 
conditions of warfare, the main threat is the in-
terruption of energy resources’ supply, which can 
be related to the conduct of hostilities, missile and 
drone attacks on Ukraine’s energy facilities, as well 
as the interruption of the usual logistics routes and 
sources of supply. Thismay result in a direct short-
age or inability to deliver energy resources to con-
sumers, or the inability to supply energy resources 
due to the destruction of the relevant infrastruc-
ture. Such threats entail secondary risks, such as 
panic consumption of energy resources, rising en-
ergy prices, etc.

Under martial law, in order to properly respond 
to abovementioned threats, the state is given broader 
and more centralized powers in accordance with na-
tional legislation, than under peacetime conditions. 
The new type of state bodies is introduced – military 
administrations.The role of the Government and 
military command is growing signifi cantly, as well 
as the range of legal measures that can be used. In 
addition, the role of coordinating bodies is growing, 
which emphasizes the importance of a collegial ap-
proach. Restrictions on a number of constitutional 
rights of citizens are allowed.

It was established that in order to overcome 
threats in the energy securityfi eld, the state should ap-
ply a number of measures bounded by human rights, 
which can be limited only in the interests of the gen-
eral public good. In these cases, state actions must be 
based on the principles of necessity, proportionality 
and temporality, as well as be accompanied by par-
liamentary and judicial control.

Key words: energy security, threats to energy se-
curity, energy resources, martial law, administrative 
provision of energy security.
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ÑÓ×ÀÑÍÅ ÁÀ×ÅÍÍß ÏÎÍßÒÒß ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÃÎ 
ÎÁ’ªÄÍÀÍÍß ²Ç ÓÐÀÕÓÂÀÍÍßÌ 

ÉÎÃÎ ÎÑÍÎÂÍÈÕ ÎÇÍÀÊ 

Виявлено передумови створення громад-
ських об’єднань. Здійснено порівняльно-пра-
вовий аналіз законодавства щодо поняття 
«громадського об’єднання». Роз’яснено пи-
тання сутності громадських об’єднань, ви-
ділено такі його форми, як громадська ор-
ганізація та профспілка. Виявлено основні 
ознаки громадської організації та громад-
ської спілки. Враховано думки сучасних уче-
них стосовно надання характеристики гро-
мадським організаціям як виду громадських 
об’єднань. Зазначено, що специфіка кожної 
громадської організації залежить від мети 
її діяльності, функцій, які вона виконує, ка-
тегорії осіб, на які вона орієнтована. Наго-
лошено на тому, що громадське об’єднання 
є більш загальним поняттям ніж громад-
ська організація. Також під громадським 
об’єднанням можна розуміти неурядові та 
недержавні організації. Встановлено осно-
вні ознаки громадських об’єднань. Висвіт-
лено думки вчених щодо вказаного питання. 
Сформовано власне бачення визначення по-
няття «громадського об’єднання», спираю-
чись на його основні ознаки. Відмічено, що 
в умовах війни Російської Федерації проти 
України громадські об’єднання стали опорою 
та допомогою для людей, що не лише мораль-
но, а фізично, матеріально постраждали від 
російської агресії.
Ключові слова: громадські об’єднання, 

держава, громадські організації, профспілки, 
поняття, ознаки, характеристика. 
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Постановка проблеми
Створення громадянського суспільства 

є беззаперечною метою діяльності громад-
ських об’єднань, у той же час констатуємо, 
що саме в громадянському суспільстві ство-
рюються належні умови для формування 
і функціонування громадських об’єднань. 
Побудова громадянського суспільства зале-
жить від великої кількості факторів (скла-
дових), що представляють собою нероз-
ривні і взаємозалежні елементи, такі як: ак-
тивність громадської позиції в суспільстві, 
належне законодавче забезпечення всіх 
сфер життєдіяльності держави, у тому числі 
такого, що регулює діяльність громадських 
об’єднань, дотримання прав і свобод люди-
ни і громадянина, рівень корупції в державі 
та ін. Тому необхідним є з’ясування понят-
тя громадського об’єднання із урахуванням 
всіх його ознак. 

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Питанням діяльності громадських 
об’єднань в Україні приділяють увагу 
вчені: О. М. Бандурка, О. І. Безпалова, 
Ю. Б. Данильченко, В. Г. Дрозд, А. Т. Ком-
зюк, К. Б. Левченко, О. В. Мартовиць-
ка, В. В. Сокуренко та інші. Ковалів М. В. 
дослідив форми діяльності громадських 
об’єднань в Україні. Правовий статус гро-
мадських об’єднань з’ясували В. Г. Чорна, 
Ю. М. Олефіренко. Волкова Д. Є. висвітли-
ла ознаки громадських організацій в Украї-
ні як підстави для виокремлення їх органі-
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заційно-правових форм. Жильнікова Н. Д. 
дослідила види громадських об’єднань в 
Україні. Правові форми взаємовідносин 
держави і громадських об’єднань в Україні 
в епоху глобалізації висвітлив О. М. Мороз. 

Невирішені раніше частини 
загальної проблеми

Сила чи слабкість громадянського сус-
пільства в Україні, демократичний харак-
тер її політичного поля є похідною харак-
теристикою від активної участі її громадян 
у різних громадських об’єднаннях, які саме 
і формують основу громадянського суспіль-
ства. Внаслідок повномасштабної війни 
з боку Російської Федерації, суспільство 
України постало перед значною кількістю 
викликів, протистояння яким потребує 
об’єднання та самоорганізації. Громадські 
об’єднання виступають значущою силою 
для задоволення потреб населення і захис-
ту прав та свобод людини і громадянина. 
Тому надзвичайно важливим є вдоскона-
лення законодавства у напрямку спри-
яння та заохочення їх діяльності, а також 
з’ясування проблематики понятійного апа-
рату, що стосується громадських об’єднань. 
Таким чином, метою дослідження 

є встановлення поняття громадського 
об’єднання, враховуючи його сутність та 
ознаки. 

Виклад основного матеріалу
Історія людства складається з різних 

етапів становлення громадських об’єднань, 
у тому числі завдяки зростанню активної 
громадянської позиції і формуванню гро-
мадянського суспільства як демократично-
го механізму для побудови правової держа-
ви. Перші громадські об’єднання в Україні 
носили здебільшого політичний характер, 
оскільки українці зазнавали значних по-
літичних та соціальних утисків з боку ім-
перій, до складу яких входили українські 
землі. З розширенням життєво важливих 
сфер людини як соціальної істоти, розши-
рювались і напрями діяльності громадян 
щодо захисту прав та інтересів, а також 
змінювались їх організаційно-правові фор-
ми. Зростала необхідність захисту не лише 
політичних чи соціальних прав громадян, 

але і національних, економічних, еколо-
гічних, культурних, освітніх, релігійних, 
прав національних меншин, жінок і чоло-
віків (ґендерний аспект) тощо. Концепція 
діяльності громадських об’єднань щодо 
захисту своїх прав, свобод і законних ін-
тересів стала формуватися з прийняттям у 
1992 р. Закону України «Про об’єднання 
громадян» (втратив чинність), у якому 
з’являється новий термін «об’єднання 
громадян», тобто добровільне громадське 
формування, створене на основі єдності ін-
тересів для спільної реалізації громадяна-
ми своїх прав і свобод [1]. Закон України 
«Про громадські об’єднання» [2] застосовує 
терміни, відмінні від тих, що було закрі-
плено в Законі України «Про об’єднання 
громадян» від 16.06.1992 р. Загальним 
поняттям щодо об’єднань,створених для 
задоволення суспільних потреб без мети 
отримання прибутку, тепер є «громадське 
об’єднання». Не зважаючи на те, що в чин-
ному законодавстві чітко визначено назву 
добровільних об’єднань приватного пра-
ва як «громадські об’єднання», цей термін 
є не єдиним. У юридичній літературі зу-
стрічаються й інші терміни: «громадські 
організації»,«об’єднання громадян», «не-
урядові організації», «добровільні органі-
зації», «некомерційні організації», «третій 
сектор». На думку автора дослідження, ви-
щевказані терміни є кардинально різними, 
саме тому їх взаємозаміна є неможливою та 
недопустимою. Необхідним є розмежуван-
ня цих понять і з’ясування сутності понят-
тя «громадських об’єднань».
За організаційно-правовою формою 

громадське об’єднання може бути громад-
ською організацією або громадською спіл-
кою. 
Громадська організація – добровільне 

та організаційно оформлене об’єднання 
громадян, яке створюється для реаліза-
ції спільних інтересів (культурних, еко-
номічних, вікових, регіональних, релігій-
них, професійних, соціальних, політичних 
тощо). Інтереси можуть бути реалізовані 
шляхом здійснення мітингів, зборів, різно-
манітних ініціатив організації проєктів, фо-
румів тощо. Поняття громадської організа-
ції не охоплює релігійних, господарських 
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та інших об’єднань громадян, порядок і 
діяльність яких визначаються відповідним 
законодавством.

 Особливості правового статусу проф-
спілок регулюються Законом України «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії ді-
яльності» [3]. Види профспілок: профспіл-
ки; жіночі; молодіжні; дитячі організації; 
організації інвалідів; ветеранські; наукові; 
технічні; культурно-просвітницькі; фіз-
культурно-спортивні та інші добровільні 
товариства, творчі спілки, різноманітні 
земляцтва, фонди, асоціації тощо.
Характерними ознаками профспілок є:
- документальне оформлення мети і за-

вдань;
- організаційно-структурне забезпечен-

ня, що, власне і відрізняє їх від громад-
ських рухів. 
Волкова Д. Є. сформувала наступне ба-

чення поняття «громадської організації», 
зазначивши, що це – утворене фізичними 
особами громадське об’єднання, яке перед-
бачає їхню спільну діяльність для реаліза-
ції неполітичних прав і законних інтересів. 
Ураховуючи наявність лише поодиноких 
відмінностей між громадськими органі-
заціями та іншою формою громадських 
об’єднань – громадських спілок, доцільно 
впровадити в науковий обіг тезу про те, 
що громадські організації є конституційно-
правовою формою громадських об’єднань 
[4]. 
Деякі вчені вважають, що одним з голо-

вних компонентів громадських організацій 
є формування громадської думки за допо-
могою діяльності некомерційних органі-
зацій, зокрема – політичної думки, оцінки 
управлінських рішень політичних лідерів. 
Також автори надають громадським орга-
нізаціям особливої ролі у формуванні гро-
мадянської позиції, почуття патріотизму 
і любові до національних цінностей. Така 
позиція є досить обґрунтованою, оскільки 
аналіз історичних передумов виникнення 
громадських організацій і процесу форму-
вання громадянського суспільства в цілому 
дає можливість зробити висновок, що праг-
нення і робота об’єднань та ініціатив спря-
мована на задоволення інтересів окремих 
груп, які не завжди є більшістю в державі. 

При цьому завданням держави є забезпе-
чення рівного доступу всіх громадських ор-
ганізацій до правового механізму на рівних 
умовах, без створення привілеїв будь-якої з 
них. Тому в зрілому, демократичному і пра-
вовому соціумі громадські організації, ско-
ріше за все, будуть платформою для задо-
волення різних потреб населення і аж ніяк 
не платформою для формування громад-
ської думки. На думку автора дослідження, 
громадські організації можуть допомогти 
сформувати власну думку за допомогою ви-
світлення діяльності суб’єктів владних по-
вноважень, шляхом організації антикоруп-
ційних ініціатив, а також через висвітлення 
правдивої інформації у вільних засобах ма-
сової інформації.
Специфіка кожної громадської органі-

зації залежить від мети її діяльності, функ-
цій, які вона виконує, категорії осіб, на які 
вона орієнтована. Тому, вивчаючи ці та 
інші аспекти, дослідники та фахівці різних 
галузей діяльності мають своє розуміння 
поняття «громадська організація».

 Отже, громадське об’єднання є більш 
загальним поняттям. Також під громад-
ським об’єднанням можна розуміти неуря-
дові та недержавні організації. Недержавна 
організація створюється окремо від держа-
ви, є  певне легальне підприємство чи гро-
мадський рух, у межах якого взаємодіють 
окремі громадські організації, орієнтовані 
на зниження соціальної напруги в суспіль-
стві. Неурядова ж організація в Україні 
часто ототожнюється з громадською і ви-
ступає у формі Спілки, Ліги, Благодійного 
Фонду тощо [5].
Громадські об’єднання представляють 

собою своєрідні групи інтересів і групи 
впливу. Концепція «груп інтересів» роз-
роблена американськими політологами 
А. Бентлі та Д. Труменом та ін. Бентлі А. 
стверджував, що політика – це процес взає-
модії і боротьби організованих у певні гру-
пи для досягнення своїх цілей та інтересів. 
Групи інтересів – це «добровільні організа-
ції, утворені для вираження і представни-
цтва інтересів людей, які до них входять, у 
взаємовідносинах як з іншими групами та 
політичними інститутами, так і всередині 
них самих [6]. 
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Законом України «Про громадське 
об’єднання» встановлено, що громадське 
об’єднання – це добровільне об’єднання фі-
зичних осіб та (або) юридичних осіб приват-
ного права для здійснення та захисту прав 
і свобод, задоволення суспільних, зокрема 
економічних, соціальних, культурних, еко-
логічних, та інших інтересів [2]. Вказане ви-
значення є сучасним та прогресивним, про-
те автор дослідження вважає, що слід більш 
широко відобразити його ознаки і сутність, 
як суб’єкта адміністративного права. 
Проаналізувавши думки вчених, щодо 

ознак громадських об’єднань, можна виді-
лити деякі з них, що будуть більш точно ві-
дображати сутність даного питання. Харак-
терною ознакою громадського об’єднання 
є те, що воно створюється для здійснення 
конкретної мети, завдань виду діяльності, в 
ході якої реалізуються певні права та інтер-
еси громадян. Громадські об’єднання ство-
рюються і функціонують для вирішення 
питань, які пов’язані із завданнями демо-
кратичної держави, тобто вони стають на 
захист прав та інтересів суспільства поряд 
із державними структурами, як висновок - 
вони беруть участь у формуванні правової та 
демократичної держави. Іще однією озна-
кою громадського об’єднання є наявність 
внутрішньої структури та членства в ній. 
Дуже важливим є побудова якісної струк-
тури управління громадським об’єднання, 
це вирішує ефективність її діяльності. На-
лежна організація зв’язків між членами 
громадського об’єднання є передумовою 
його функціонування. Членами громад-
ського об’єднання на сьогодні можуть бути 
як фізичні, так і юридичні особи, які заці-
кавлені в спільному вирішенні певних ці-
лей. У громадських об’єднаннях присутній 
управлінський момент, який є невід’ємною 
та необхідною складовою не лише процесу 
розвитку громади, а й усіх інших процесів, 
які відбуваються під час життєдіяльності 
людини [7, с. 98]. Некомерційний характер 
діяльності громадських об’єднань є наступ-
ною важливою ознакою. Закон закріплює, 
що громадське об’єднання зі статусом юри-
дичної особи є непідприємницьким това-
риством, основною метою якого не є одер-
жання прибутку [2]. Важливою ознакою 

громадських об’єднань є відсутність у них 
державно-владних повноважень, за винят-
ком випадків, коли держава делегує окремі 
повноваження такого роду і закріплює їх 
законодавчо. Установлений законом поря-
док створення та діяльності є останньою 
ознакою громадських об’єднань, адже саме 
він регламентує легальність створення та 
функціонування цих недержавних інститу-
цій. 
Враховуючи ознаки громадського 

об’єднання, слід сформулювати таке ви-
значення: громадське об’єднання – це не-
комерційне добровільне об’єднання фі-
зичних та/або юридичних осіб приватного 
права, що має свою структуру управління 
і передбачений законом порядок діяльнос-
ті, створене з метою забезпечення і захисту 
потреб та прав людини і громадянина.

Висновки
Громадські об’єднання – це інструмент, 

за допомогою якого можна сформувати 
міцну демократичну державу і реформува-
ти соціальну сферу. Громадські об’єднання 
виступають рушійною силою, засобом змін 
у сучасному суспільстві, ефективним інстру-
ментом реалізації та захисту спільних ін-
тересів, що охоплюються та гарантуються 
Конституцією України. Роль громадських 
об’єднань у політичній системі визначаєть-
ся ще й тим, що вони відображають інте-
реси різних соціальних груп. Діючи через 
відповідні політико-правові механізми на 
державу, громадські об’єднання сприяють за-
доволенню цих інтересів, а отже, сприяють 
досягненню більшої ефективності в багатьох 
сферах життя суспільства, а тому держава по-
винна сприяти активній громадській само-
організації. В умовах війни проти України 
громадські об’єднання стали опорою та до-
помогою для людей, що не лише морально, 
а фізично, матеріально постраждали від Ро-
сійської агресії. У таких надскладних умовах 
громадські об’єднання вирішують питання 
регіонального і державного значення. Вони 
здатні сприяти протидії корупції, виявляти 
найбільш болючі питання соціального, еко-
номічного, технічного забезпечення військо-
вих підрозділів, надавати свою допомогу у 
їх вирішенні. 
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A MODERN VISION OF THE CONCEPT 

OF A PUBLIC ASSOCIATION, TAKING 
INTO ACCOUNT ITS MAIN FEATURES
The prerequisites for the creation of public 

associations have been identifi ed. A comparative 
legal analysis of the legislation regarding the con-
cept of «public association» was carried out. The 
issue of the essence of public associations is ex-
plained, its forms such as a public organization 
and a trade union are highlighted. The main fea-
tures of a public organization and a public union 
have been identifi ed. The opinions of modern 
scientists regarding the characterization of public 
organizations as a type of public associations are 
taken into account. It is noted that the specifi city 
of each public organization depends on the pur-
pose of its activity, the functions it performs, the 
category of people it is aimed at. It is emphasized 
that public association is a more general concept 
than public organization. Non-governmental and 
non-governmental organizations can also be un-
derstood as a public association. The main fea-
tures of public associations have been established. 
The opinions of scientists regarding the specifi ed 
issue are highlighted. An own vision of the defi -
nition of the concept of «public association» was 
formed, based on its main features. It was noted 
that in the conditions of the war of the Russian 
Federation against Ukraine, public associations 
became a support and help for people who suf-
fered not only morally, but also physically and 
materially from the Russian aggression.
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ÇÀÐÓÁ²ÆÍÈÉ ÄÎÑÂ²Ä Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÎÐÃÀÍ²Â 
ÏÓÁË²×ÍÎ¯ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÖ²¯ Ó ÑÔÅÐ² ÄÅÐÆÀÂÍÎ¯ 

ÐÅªÑÒÐÀÖ²¯ ÐÅ×ÎÂÈÕ ÏÐÀÂ ÍÀ ÍÅÐÓÕÎÌÅ ÌÀÉÍÎ

Наукова стаття присвячена висвітленню 
зарубіжного досвіду надання послуг у сфері дер-
жавної реєстрації речових прав на нерухоме 
майно наступних країн: Болгарії, Білорусії, 
Росії, Польщі, Чехії, Швейцарії, Італії, Іспанії, 
Німеччини, Франції, США, Австралії тощо.-
У результаті вивчення світового досвіду зро-
блено висновок, що для ефективного захисту 
прав на нерухомість як приватних власни-
ків, так і держави необхідно створити єдину 
реєстраційну систему, яка гарантуватиме 
надійність і гласність цивільного обороту не-
рухомості.
Встановлено, що світовий досвід дає під-

стави вважати, що для ефективного захисту 
прав на нерухомість як приватних власників, 
так і держави необхідно створити єдину фор-
мальну реєстраційну систему надання послуг. 
Вона гарантуватиме надійність і гласність 
надання послуг щодо обороту нерухомості.

 Визначено шляхи імплементації інозем-
ного досвіду з метою удосконалення діяльності 
суб’єктів публічної адміністрації України щодо 
надання послуг у сфері державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно.
Ключові слова: послуга, нерухоме майно, 

реєстр, державна реєстрація речових прав на 
нерухоме майно.
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державі, інститутів українського адміністра-
тивного права. Тому використання зарубіж-
ного досвіду надання послуг послуг у сфері 
приводу державної реєстрації речових прав 
на нерухоме майно та впровадження його в 
законодавство України є, безумовно, акту-
альним на сьогоднішній час.

Нині завдяки науковим працям В.Б. Авер’янова, 
К.К. Афанасьєва Ю.П. Битяка, І.В. Дроздової, В.М. Га-
ращука, І.П. Голоснічeнка, Є.О. Легези, С.В. Ківало-
ва, І.Б. Коліушка, А.Т. Комзюка, О.В. Кузь-
менко, Г.М. Писаренка, Я.О. Пономарьова, 
В.П. Тимощука та інших науковців, дослі-
джено ряд особливостей діяльності органів 
публічної влади з надання адміністратив-
них послуг населенню. Зокрема, В. П. Ти-
вощук, у посібнику «Адміністративна про-
цедура та адміністративні послуги. Зарубіж-
ний досвід і пропозиції для України» в главі 
третій детально розглянув адміністративну 
процедуру у зарубіжних країнах [1]. Але у 
наукових дослідженнях питання вивчення 
зарубіжного досвіду з державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно майже не 
вивчались.
Метою цієї статті є висвітлення зарубіж-

ного досвіду правового регулювання надан-
ня послуг послуг у сфері державної реєстра-
ції речових прав на нерухоме майно та його 
впровадження в Україні.
Для досягнення вищевказаної мети ми 

поставили наступні завдання: проаналізува-
ти світовий досвід забезпечення якості на-
дання послуг державної реєстрації речових 
прав на нерухоме майно; визначити шляхи 

Якісно новий правовий режим регулю-
вання відносин між владними суб’єктами та 
громадянами – режим партнерських відно-
син є визначальною ознакою демократичної 
країни, що зумовило потребу в комплексно-
му реформуванні управлінських процесів у 
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імплементації іноземного досвіду в діяль-
ність України.
Основний зміст роботи. Об’єктами дослі-

дження обрано 7 країн світу, а саме: Болга-
рія, Білорусь, Росія, Польща, Чехія, Швей-
царія, Італія, Іспанія, Німеччина, Франція, 
США, Австралії, у яких протягом останньо-
го десятиріччя проводились демократичні 
реформи. При цьому, одним із основних 
напрямів свого демократичного розвитку 
зазначені країни обрали саме підвищення 
якості надання послуг та зміцнення довіри 
до влади з боку населення, громадськості та 
приватного сектора.
У Болгарії надання послуг реєстрацію 

актів з речових прав на нерухоме майно 
провадить нотаріус. Право власності на май-
но при цьому виникає з моменту внесення 
відповідного запису до державного реєстру. 
Так, нотаріус зобов’язаний здійснити реє-
страцію незалежно від наявності заяви від 
заінтересованої особи. Нотаріус реєструє 
акти, на підставі яких виникають майнові 
правовідносини щодо об’єкта нерухомості. 
Запис про такі акти вчинюється у реєстро-
вих книгах, які є підшивкою актів, що ви-
значають правовий режим нерухомого май-
на. Відомості про здійснений запис носять 
відкритий характер і можуть надаватись за-
інтересованим особам як усно, так і письмо-
во у формі відповідних довідок [2].
За реєстраційним законодавством Респу-

бліки Білорусь спеціально уповноваженим 
органом управління надання послуг у галу-
зі державної реєстрації нерухомого майна, 
прав на нього і операцій з ним є Комітет із 
земельних ресурсів, геодезії і картографії 
при Раді Міністрів Республіки Білорусь, а 
Науково-виробниче державне республікан-
ське унітарне підприємство «Національне 
кадастрове агентство» цього Комітету є рес-
публіканською організацією з ведення дер-
жавної реєстрації нерухомого майна, прав 
на нього та правочинів з ним [3].
У російській системі реєстрації інформа-

ція також носить відкритий характер, проте 
вона не може бути надана в усній формі. Фе-
деральний Закон «О государственной реги-
страции прав на недвижимое имущество и 
сделок с ним» встановлює тільки письмову 
форму надання інформації у вигляді випис-

ки з реєстру [4]. Слід було б врахувати до-
свід надання інформації за зверненням осо-
би, оскільки отримання такої інформації ви-
конувало б функцію превентивного захисту 
свого майнового права.
Побудована система реєстрації прав на 

нерухоме майно в Російській Федерації, не-
обхідно доповнити не тільки реєстрацію ви-
никнення, припинення, обтяження чи об-
меження речових прав, але й деяких видів 
правочинів стосовно об’єктів нерухомості [5, 
с. 298].
У Республіці Польща реєстраційні про-

вадження надання послуг у справах реє-
страції прав на нерухоме майно віднесено 
до компетенції місцевих судів. Покладання 
обов’язку провадити реєстраційні справи 
судами є запозиченням німецького досвіду. 
У Польщі також діє принцип: без реєстра-
ції немає права. Більше того, ухилення або 
невчасне виконання обов’язку правонабу-
вачем звернутись до суду з реєстрацією на-
бутого речового права передбачає за поль-
ським законодавством про проступки (пол. 
wykroczenie) відповідальність у вигляді штра-
фу [6, с. 104]. Провадження у справах про 
притягнення осіб до відповідальності за цей 
вид протиправної поведінки здійснюється 
судами, вони ж виносять у цих справах рі-
шення, застосовуючи до порушника накла-
дення стягнення. Звертає на себе увагу ці-
каве правило в польському реєстраційному 
законодавстві: після укладення нотаріально 
засвідченого правочину, особливості якого 
полягають у тому, що нотаріус засвідчує не 
правочин, а підписи, які ставлять на ньому 
особи, він зобов’язаний у семиденний строк 
з дня здійснення акту, що стосується неру-
хомості, відправити виписку з реєстрової 
нотаріальної книги до суду за місцем зна-
ходження нерухомого майна для внесення 
судовим реєстратором запису в поземельну 
книгу [6, с. 105].
У Чехії надання послуг щодо реєстрації 

нерухомості та пов’язаних з нею речових 
прав здійснюється місцевими органами ка-
дастру, які входять до Чеського управління 
геодезії та картографії. Загальне правило ви-
никнення речового права на нерухоме май-
но також присутнє у чеському реєстраційно-
му та цивільному законодавстві. Реєстрація 
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речових прав на нерухомість здійснюється 
в кількох формах: шляхом внесення запису 
в реєстрову книгу або відмітки чи приміт-
ки, для кожної з яких законом передбачено 
спеціальний порядок здійснення. При цьо-
му право власності та інші речові права на 
нерухоме майно реєструються тільки у фор-
мі внесення запису, накладення обмеження 
чи обтяження на речове право, а також їх 
зняття вноситься до реєстрової книги як 
примітка.
Згідно з чеським законодавством рішен-

ня реєстраційного органу про відмову здій-
снити державну реєстрацію речових прав 
можна оскаржити до вищестоящого органу 
– Чеського управління ведення кадастру. 
Таке право передбачене і українським реє-
страційним законодавством, на відміну від 
російського, згідно з яким оскарження реє-
страційних дій чи бездіяльності органів юс-
тиції (відповідно до російського законодав-
ства реєстрацію нерухомого майна та право-
чинів з ним покладено на органи юстиції) 
здійснюється тільки в судовому порядку.
Звернемо увагу на встановлення у Чехії 

відповідальності за правопорушення в галу-
зі ведення кадастру. Законодавець перед-
бачив відповідальність виключно у вигляді 
штрафів за порушення строків внесення ін-
формації до кадастрових записів, неповідо-
млення заявнику інформації на запит щодо 
реєстрових записів на майно, за надання 
недостовірної інформації, яка стосується не-
рухомості.
Головним джерелом інформації про 

будь-яку нерухомість у Чехії є кадастр 
(Katastr nemovіtostі’) – комп’ютерна система, 
де зареєстровані всі земельні ділянки, бу-
динки, квартири, нежилі приміщення (у 
тому числі й недобудовані), їхні геометрич-
ні розміри, площа й місцезнаходження. У 
кадастрі зазначено права власності й інші 
майнові права, зафіксовано особисті дані 
власників і співвласників. В управлінні ка-
дастром будь-яка особа може одержати ви-
писку з інформацією про об’єкт нерухомос-
ті, що її цікавить, сплативши при цьому гер-
бовий збір — 100 чеських крон [7].
У Швейцарії записом у реєстрі нерухо-

мості презюмується дійсність правочину та 
служить (як і в Україні) вагомим доказом 

правового становища нерухомого об’єкта. 
Такий запис презюмує наявність в осо-
би прав та добросовісність цієї особи щодо 
набуття цих прав. Більше того у випадку 
включення запису в реєстр може бути за-
хищено права і недобросовісного набувача. 
У реєстраційному законодавстві Швейцарії 
закріплений принцип публічної відкритос-
ті реєстру нерухомості. Проте на практиці 
отримати доступ до цієї інформації можна 
лише обґрунтувавши свій інтерес. Проста 
цікавість не вважається «виправданою ціка-
вістю».
В Італії поземельну книгу веде спеці-

ально уповноважена особа — хранитель по-
земельної книги. Хранитель веде декілька 
книг для реєстрації окремих дій, наприклад 
книгу запису судових рішень, на підставі 
яких виникає речове право на нерухоме 
майно. Обов’язковій реєстрації в поземель-
ній книзі підлягають договори про передачу 
прав власності на нерухоме майно, договори 
оренди нерухомого майна на строк більш як 
десять років та деякі інші договори, які на-
бувають чинності стосовно третіх осіб після 
здійснення певного запису. Інформація, що 
міститься в поземельній книзі, є доступною 
для будь-якої особи. За запитом заявника 
хранитель поземельної книги зобов’язаний 
надати йому копію запису в поземельну кни-
гу. Крім цього, сама поземельна книга може 
бути надана будь-якій заінтересованій особі.
Будь-яка нерухомість в Італії має бути 

зареєстрована в Консерваторії обліку неру-
хомості (Conservatoria dei Registri Immobiliari). 
З неї можна отримати інформацію про того, 
хто є власником нерухомості, яка її када-
строва вартість, точна площа, а також про 
наявність можливої заборгованості власни-
ка. Після підписання завершального акта 
купівлі-продажу нерухомість реєструється в 
Консерваторії обліку нерухомості впродовж 
двох місяців [8].
Для реєстрації будь-яких обмежень на 

власність, таких як іпотека, арешт чи будь-
які інші обмеження в Італії створено спеці-
альний реєстр (Conservatoria dei registri), у 
якому зосереджено всю інформацію з при-
воду накладених уповноваженими органа-
ми обмежень права.
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В Іспанії реєстраційна система введена 
в дію Законом про іпотеки 1861 року. Від-
повідно до його вимог був створений Ре-
єстр прав власності на нерухомість, у якому 
реєструються права власності на нерухоме 
майно, інші речові права, їх обмеження і 
обтяження. Він ведеться за реєстраційни-
ми округами, які не стикаються між собою 
і збігаються з кордонами адміністративних 
територій Іспанії. Реєстр ведеться в спеці-
альних книгах, які нумеруються і візуються 
суддею. Форма і порядок ведення цих книг 
визначаються Міністерством юстиції Іспанії. 
Реєстр ведуть особливі державні службовці 
— реєстратори, які в процесі своєї професій-
ної діяльності підкоряються лише закону і 
повністю незалежні від держави, у тому чис-
лі і в питанні свого фінансування.
Усі записи про права на нерухомість і 

операції з нею реєструються в Реєстрі прав 
власності на нерухомість. Права на окремий 
об’єкт нерухомості реєструються на окремо-
му аркуші запису в хронологічному порядку 
— таким чином фіксується процес перехо-
ду прав на нерухомість. Законним є лише 
останній правовласник, кожне право на не-
рухомість належить лише одному законно-
му власникові. Усі незареєстровані права на 
нерухомість недійсні. На реєстратора покла-
дена відповідальність за законність запису, 
у тому числі і за можливий збиток, заподі-
яний неправильним записом. Таким чином, 
тут також діє принцип: все, що записано в 
реєстрі, є правильним і законним. Інфор-
мація Реєстру прав на нерухомість відносно 
прав, а також зареєстрованих обмежень і 
обтяжень на нерухоме майно відкрита для 
заінтересованих осіб.
Таким чином, в іспанській реєстраційній 

системі існує принцип повної гласності, тоб-
то реєстрація права на нерухомість публічна 
і відкрита для ознайомлення [9, с. 62].
У сучасній об’єднаній Німеччині позе-

мельна книга ведеться земельним судом за 
місцем знаход ження об’єкта нерухомості.
При описі земельних ділянок та інших 

об’єктів нерухомості, розміщених на них, 
використовуються дані, надані кадастровою 
службою: межі ділянки, вид використання 
(забудована площа, вільна земля), місцезна-
ходження (адреса), розміри.

Реєстрація в поземельній книзі можлива 
на підставі заяви однієї зі сторін правочину 
(у цьому випадку другу сторону представляє 
нотаріус) або спільної заяви. До заяви до-
дається нотаріально посвідчений дозвіл на 
проведення реєстрації від особи, чиї права 
зачіпає реєстрація, а також додаткова заява 
від правовідчужувача і правоотримувача 
про переда чу права власності. Окрім пере-
рахованих документів, при передачі земель-
ної ділянки необхідно надати оригінальну 
довідку фінансової служби, яка підтверджує 
сплату податку за придбання земельної ді-
лянки і посвідчення територіальної грома-
ди про невикористання права переважного 
придбання.
Перелік документів, необхідних для 

надання послуг щодо реєстрації речового 
права у Німеччині, досить короткий. Навіть 
договір купівлі-продажу особі, яка здійснює 
надання послуг щодо реєстрації речового 
права на нерухоме майно, надавати не по-
трібно, оскільки за німецьким законодав-
ством для передачі прав власності він не є 
істотним. Це пояснюється тим, що при здій-
сненні правочину значну вагу має нотаріус.
Після перевірки документів уповноваже-

на особа земельного суду проводить надання 
послуг щодо реєстрації речових прав у позе-
мельній книзі. Зауважимо, що кандидат на 
посаду реєстратора речових прав земельно-
го суду у ФРН не обов’язково повинен мати 
юридичну освіту. Згідно з фактом реєстрації 
обом сторонам правочину надсилається по-
відомлення. У випадку якщо оплата за но-
вопридбаний об’єкт нерухомості покупцем 
ще не здійснена, то можливий попередній 
запис про передачу права власності на ко-
ристь покупця. Це гарантує його права на 
придбання об’єкта нерухомості [10, с. 107].
Французька система надання послуг 

щодо реєстрації речового права не перед-
бачає наявність поземельної книги як такої, 
тому що основною інформаційною ланкою 
в цій системі виступає не земельна ділянка, 
а правонабувач. Реєстрові книги, у яких ве-
дуться реєстраційні записи про права на не-
рухомість, групуються на аркуші, що є від-
критим для правовласника, вони отримали 
назву «Іпотечні книги». У Франції в кожному 
судовому окрузі знаходиться особливе бюро, 
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що називається «Conservation des hypotheques» 
— («Сховище іпотек»), де здійснююються та 
централізуються всі формальності та дії, на-
правлені на реєстрацію речового права [11, 
с. 104].
Нині в Європі відбуваються реформи 

національних реєстрових систем з метою 
приведення кадастрово-реєстраційних сис-
тем до єдиних стандартів, якими є, зокре-
ма, такі: ведення системи реєстрації прав на 
нерухомість на основі записів про земельні 
ділянки (земельна ділянка та нерухоме май-
но розглядаються як єдиний об’єкт нерухо-
мості); реєстрація прав на земельні ділянки 
та нерухоме майно здійснюється в одному 
реєстрі прав; реєстрація прав та ведення 
кадастрових карт здійснюється однією уста-
новою; реєстрація прав є адміністративною 
функцією (державна реєстрація прав по-
винна бути відокремленою від судових та 
(або) нотаріальних органів); послуги систе-
ми орієнтовані, насамперед, на користувача; 
система реєстрації прав повинна бути само-
окупною [12].
Англо-американська система реєстрації 

правочинів щодо об’єктів нерухомості по-
лягає у внесенні запису в реєстр за вільним 
вибором учасників правочину. Цю систему 
доцільніше було б назвати системою обліку 
документів, оскільки реєстрація є технічною 
операцією. Власником за англо-американ-
ськими правилами є останній добросовісний 
набувач нерухомого майна. Перехід права 
власності відбувається внаслідок укладання 
правочину та заволодіння об’єктом право-
набувачем. У США покупцю необхідно від-
новити весь ланцюг попередніх документів 
на придбання нерухомості. Правочин може 
бути визнаний недійсним, якщо особи, що 
входять або не входять у ланцюг право-
чинів, можуть пред’явити права на об’єкт 
нерухомості. Недостатність законодавчих 
засобів компенсують адвокати та страхові 
компанії, які спеціалізуються на перевірці 
прав продавця. Наразі у Сполучених Шта-
тах Америки активно розвивається система 
страхування ризиків втрати власності.
Погоджуючись з Я.О.Пономарьовою, 

яка у монографічному дослідженні «Адмі-
ністративні провадження з державної ре-
єстрації речових прав на нерухоме майно» 

наголосила, що страхування повинно не за-
мінювати реєстрацію прав, а служити інстру-
ментом захисту майнових прав. Зауважимо, 
що, якою б доскональною не була система 
реєстрації, перехід права власності завжди 
буде операцією з різним ступенем ризику. 
Страхування титулу власника розвивати-
меться і в Україні, але не замість системи ре-
єстрації, а разом із цією системою реєстрації 
прав, створюючи додаткові гарантії прав до-
бросовісних набувачів. [13, С. 134]
У 1858р. у Південній Австралії Р. Торренс 

ввів систему реєстрації прав на нерухоме май-
но, яка отримала його ім’я. Ця система поши-
рилась по всій Австралії, її версії прийняті в 
Англії, в окремих штатах США та Канади, Но-
вій Зеландії та в деяких африканських краї-
нах. Ця реєстраційна система відноситься до 
систем реєстрації прав на земельні ділянки, 
згідно з якою держава гарантує точність ти-
тулу, який знаходиться в реєстрі, страхуючи 
від помилок, і за якою незареєстровані право-
чини не породжують правових відносин між 
суб’єктами, які не є учасниками правочину. 
Ця система близька до вітчизняної системи 
реєст рації прав: коли реєстрації підлягають 
права та обтяження. Перехід права власності 
при застосуванні системи Торренса здійсню-
ється за заявою відчужувача [15].
Австралійська кадастрова система хоч і 

була створена під сильним впливом англій-
ського загального законодавства, але осно-
вний акцент був перенесений на врахуван-
ня потреб величезної країни, у якій почали 
інтенсивно розвиватись майнові відносини. 
Наслідком цього стала унікальна реєстра-
ційна система [14].
Основною відмінністю цієї системи від 

європейських систем є те, що система Тор-
ренса базується на кадастрових зйомках 
окремих земельних ділянок для індивіду-
альних власників з метою юридичної під-
тримки трансакцій нерухомого майна.
Отже, світовий досвід дає підстави вва-

жати, що для ефективного захисту прав на 
нерухомість як приватних власників, так 
і держави необхідно створити єдину фор-
мальну реєстраційну систему надання по-
слуг. Вона гарантуватиме надійність і глас-
ність надання послуг щодо обороту нерухо-
мості.
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SUMMARY 
The scientifi c article is dedicated to highlighting 

the foreign experience of providing services in 
the fi eld of state registration of property rights to 
immovable property of the following countries: 
Bulgaria, Belarus, Russia, Poland, Czech 
Republic, Switzerland, Italy, Spain, Germany, 
France, USA, Australia, etc. As a result of the study 
of world experience, it was concluded that in order 
to effectively protect the rights to real estate of both 
private owners and the state, it is necessary to create 
a single registration system that will guarantee the 
reliability and transparency of the civil turnover of 
real estate.

It has been established that world experience 
gives reason to believe that for the effective 
protection of real estate rights of both private 
owners and the state, it is necessary to create a 
single formal registration system for the provision 
of services. It will guarantee the reliability and 
transparency of the provision of services related to 
real estate turnover.

Ways of implementing foreign experience 
in order to improve the activities of public 
administration entities of Ukraine regarding the 
provision of services in the fi eld of state registration 
of property rights to immovable property have been 
identifi ed.

Keywords: service, real estate, register, state 
registration of property rights to real estate.
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ÏÐÅÂÅÍÒÈÂÍÎ¯ Ä²ßËÜÍÎÑÒ² ÍÀÖ²ÎÍÀËÜÍÎ¯ 

ÏÎË²Ö²¯ ÓÊÐÀ¯ÍÈ: ÏÎÍßÒÒß ÒÀ ÇÌ²ÑÒ

У межах наукової статті розглянуто на-
укові позиції вчених щодо розуміння змісту 
адміністративний договір у теорії адміні-
стративного права, а також його реалізації 
із врахуванням специфіки правоохоронних ор-
ганів та підрозділів Національної поліції, зо-
крема.
Доведено, що адміністративний договір у 

сфері превентивної діяльності Національної 
поліції України становить собою певний вид 
правового акту, який укладається між орга-
ном Національної поліції, з одного боку, та 
суб’єктами публічної адміністрації, з іншого, 
з метою реалізації превентивної функції дер-
жави, спрямованої на забезпечення основних 
прав і свобод людини й громадянина; запобі-
гання або недопущення негативного безпосе-
реднього впливу суспільних факторів проти-
правного характеру; виявлення причин та 
умов, що сприяють вчиненню адміністратив-
них та кримінальних проступків; вжиття 
заходів ювенальної превенції (індивідуальна 
профілактика з дітьми, виявлення фактів 
вчинення домашнього насильства та своє-
часне реагування на них, тощо); посилення 
рівня публічної безпеки (посилення безпеки до-
рожнього руху та зменшення рівня дорожньо-
транспортного травматизму, дотримання 
правил дозвільної системи); забезпечення без-
пекового середовища в країні.
Виокремлено основні ознаки адміністра-

тивного договору у сфері превентивної діяль-
ності Національної поліції України: 1) спіль-
ний правовий акт; 2) однією із сторін є орган 
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Національної поліції, який наділений відповід-
ною компетенцією, а іншою є суб’єкт публічної 
адміністрації (органи виконавчої влади, міс-
цеве самоврядування, підприємства, установи 
та організації); 3) спрямовано на реалізацію 
превентивної функції держави; 4) укладаєть-
ся у письмовій формі та у добровільному по-
рядку за погодженням сторін.
Наголошено на необхідності подальшого 

наукового пошуку, особливо в частини дослі-
дження процедури укладання адміністратив-
них договорів у сфері превентивної діяльності 
Національної поліції України.
Ключові слова: адміністративний договір, 

правовий акт, Національна поліція, превен-
тивна діяльність, превентивна функція дер-
жави.

Постановка проблеми
З метою забезпечення публічної безпеки 

та порядку органи Національної поліції ви-
користовують відповідні адміністративно-
правові інструменти у сфері реалізації пре-
вентивної функції держави. Одним із таких 
видів є адміністративні договори, які мають 
місце в діяльності поліції при спільній діяль-
ності з відповідними суб’єктами публічної 
адміністрації та громадянами. Завдячуючи 
останнім, створюються умови, які сприяють 
унормуванню певних суспільних відносин у 
сфері публічної безпеки та порядку, дотри-
манню громадянами встановлених та зако-
нодавчо регламентованих правил співжит-
тя, а також реалізації превентивних заходів 
щодо осіб, які схильні до вчинення правопо-
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рушень або перебувають на превентивних 
обліках поліції.
Недаремно в наукових працях зверта-

ється увага, що у сфері публічної безпеки 
першочергове значення мають права і сво-
боди людини і громадянина; верховенство 
права. Пріоритетними є договірні (мирні) 
засоби забезпечення публічної безпеки і по-
рядку, своєчасність і адекватність заходів 
захисту публічних (суспільних) інтересів ре-
альним і потенційним загрозам. При цьому, 
вибір конкретних засобів і шляхів забезпе-
чення публічної безпеки і порядку обумов-
люється необхідністю своєчасного вжиття 
заходів, адекватних характеру і масштабам 
загроз публічним інтересам [1, с. 35-36].

Метою дослідження полягає в необхід-
ності наукового пошуку щодо розуміння ад-
міністративного договору в діяльності Наці-
ональної поліціїяк одного із адміністратив-
но-правових інструментів у сфері реалізації 
превентивної функції держави.

Аналіз останніх досліджень 
та публікацій

Серед учених, які займались досліджен-
ням адміністративного договору в теорії ад-
міністративного права, а також у діяльності 
правоохоронних органів, доцільно назвати: 
В. Б. Авер’янова, О. М. Бандурку, Д. М. Бах-
раха, В.М. Бевзенка, П.В. Вовка, І. П. Го-
лосніченка, О.В. Джафарову, Є. В. До-
діна, В. Н. Дубовицького, Л. В. Коваля, 
А. Т. Комзюка, Р.С. Мельника, О.В. Музу, 
І. В. Опришка, В. Г. Перепелюка, В. Н. Тим-
ощука, Ю. О. Тихомирова, Н. М. Тищенка, 
П.О. Угровецького, М.О. Щирука та інших.

Виклад основного матеріалу
Для вирішення визначеної мети в на-

уковій праці постає необхідним розглянути 
наукові позиції вчених щодо розуміння зміс-
ту адміністративний договір у теорії адміні-
стративного права, а також його реалізація 
із врахуванням специфіки правоохоронних 
органів та підрозділів Національної поліції, 
зокрема.
Відповідно до КАС України, адміністра-

тивний договір – спільний правовий акт 
суб’єктів владних повноважень або право-

вий акт за участю суб’єкта владних повно-
важень та іншої особи, що ґрунтується на їх 
волеузгодженні, має форму договору, угоди, 
протоколу, меморандуму тощо, визначає 
взаємні права та обов’язки його учасників 
у публічно-правовій сфері і укладається на 
підставі закону: а) для розмежування ком-
петенції чи визначення порядку взаємо-
дії між суб’єктами владних повноважень;-
б) для делегування публічно-владних управ-
лінських функцій; в) для перерозподілу або 
об’єднання бюджетних коштів у випадках, 
визначених законом; г) замість видання ін-
дивідуального акта; ґ) для врегулювання пи-
тань надання адміністративних послуг [2].-
У контексті вказаного законодавець розгля-
дає адміністративний договір через призму 
правового акту, а також акцентує увагу, що 
однією стороною обов’язково повинен бути 
суб’єкт владних повноважень.
Так, автори навчального посібника «За-

гальне адміністративне право» звертають 
увагу, що з огляду на відсутність в Україні 
спеціального нормативного акта з питань 
адміністративно-договірної форми роботи 
публічної адміністрації можна сформулюва-
ти лише найбільш загальні юридичні пере-
думови адміністративного договору:

– адміністративний договір є інстру-
ментом діяльності публічної адміністрації, 
спрямованим на регулювання конкретно-
го випадку (ситуації), а відтак – ним не мо-
жуть встановлюватися норми права, тобто 
загальнообов’язкові правила поведінки у 
сфері публічного адміністрування;

– адміністративний договір може уклада-
тися лише в межах компетенції відповідно-
го суб’єкта публічної адміністрації;

– адміністративний договір може уклада-
тися лише в тому випадку, коли норматив-
ний акт не вимагає від суб’єкта публічної ад-
міністрації діяти в іншій формі, наприклад 
шляхом видання адміністративного акта;

– адміністративний договір може 
з’явитися лише у добровільному порядку, 
тобто шляхом погодження волі його сторін;

– адміністративний договір має уклада-
тися винятково у письмовій формі;

– у разі якщо адміністративний договір 
зачіпає інтереси третіх осіб, такі особи ма-
ють погоджувати його зміст [3, с. 296].
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У свою чергу, Р. C. Мельник зазначає, що 
через адміністративний договір здійснюєть-
ся не одностороннє, а узгоджене з приват-
ною особою регулювання відповідних пра-
вовідносин, які виникають у сфері діяльнос-
ті публічної адміністрації. Крім того, вчений 
звертає увагу, що чимало органів публічної 
адміністрації укладають один з одним уго-
ди, які насправді є адміністративними дого-
ворами. Помиляючись щодо сутності таких 
договірних відносин, останні можуть з часом 
стикнутися з низкою проблем, пов’язаних, 
наприклад, з необхідністю виконання взя-
тих на себе обов’язків. Для них може стати 
великою несподіванкою бажання їх контр-
агента через адміністративний суд вимагати 
виконання того або іншого положення укла-
деної угоди [4, с. 251]. 
Слушною, з наукової точки зору, є від-

повідна класифікація адміністративних до-
говорів, які виокремлює в межах наукової 
праці Р.С. Мельник: координаційних (коли 
договір укладається за участю двох непідпо-
рядкованих один одному органів публічної 
адміністрації, наприклад, між двома органа-
ми місцевого самоврядування щодо техніч-
ного обслуговування автомобільної дороги, 
яка розділяє території цих суб’єктів); субор-
динаційніх (коли договір укладається між 
підпорядкованими один одному органами 
публічної адміністрації або між органом пу-
блічної адміністрації та приватною особою, 
наприклад, договір між державною подат-
ковою адміністрацією та платником податку 
щодо податкового компромісу); договорів 
про зобов’язання, відповідно до яких один 
або кожний із суб’єктів договірних відносин 
зобов’язаний виконати певні дії (прийняти 
рішення тощо); мирових угод, які мають на 
меті усунення непорозумінь у питаннях пра-
вового статусу відповідних суб’єктів або у 
питаннях, пов’язаних з виконанням певних 
обов’язків тощо; «договорів обміну», відпо-
відно до яких приватна особа бере на себе 
зобов’язання надати певну послугу в обмін 
на іншу послугу з боку органу публічної ад-
міністрації [4, с. 252].
П.В. Вовк доводить наукову позицію, 

відповідно до вкої правова природа адміні-
стративного договору полягає в тому, що, 
на відміну від приватно-правового догово-

ру, вони укладаються та здійснюються з ме-
тою реалізації публічних інтересів. Вони за-
стосовуються у межах компетенції суб’єктів 
владних повноважень, до кола яких КАС 
України віднесено орган державної влади, 
орган місцевого самоврядування, їх посадо-
вих чи службових осіб, інших суб’єктів при 
здійсненні ними владних управлінських 
функцій, у тому числі – і на виконання деле-
гованих повноважень. Іншими суб’єктами 
можуть бути трудові колективи, органи са-
моорганізації населення, певні об’єднання, 
які владних повноважень не мають, але в 
публічно-правовій сфері можуть бути носія-
ми деяких владних функцій [5, с. 117].
У свою чергу, адміністративний договір 

укладається у формі акта (нормативного 
акта чи акта індивідуальної дії), яким за-
кріплюються узгоджені договірні умови, 
тому останній становить собою акт (норма-
тивний акт чи акт індивідуальної дії), яким 
закріплюються договірні умови, погодже-
ні суб’єктами адміністративного права  на 
підставі адміністративно-правових норм у 
загальнодержавних та інших публічних ін-
тересах, одним із яких обов’язково є носій 
владних повноважень» [5, с. 122]. 
На підставі опрацювання наукової лі те-

ратури П.В. Вовк виділяє такі ознаки ад-
міністративного договору: 1) виникнення у 
сфері публічної влади у зв’язк у і з приводу 
реалізації органом виконавчої влади або 
органом місцевого самоврядування своїх 
владних повноважень; 2) підставою виник-
нення є правозастосовний акт, пр ийнятий 
зазначеними органами; 3) організуючий 
характер; 4) метою є задоволення  публіч-
них інтересів, досягнення публічного бла-
га, тобто домінування суспільних цілей.-
У доктрині адміністративного права понят-
тя адміністративного договору визначено як 
угода, укладена суб’єктами адміністративно-
го права на підставі адміністративно-пра-
вових норм у загальнодержавних та інших 
публічних інтересах, правовий режим якої 
визначається змістом владних повноважень, 
носієм яких є обов’язково одна із сторін [5, 
с. 122; 6, с. 291].
О.В. Муза пропонує розглядати адміні-

стративний договір як правову форму реалі-
зації органами державної влади та місцевого 
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самоврядування, їх посадовими і службови-
ми особами владно-управлінських функцій, 
що проявляється у волевиявленні двох або 
більше сторін (суб’єктів адміністративно-
го права, що володіють адміністративною 
правосуб’єктністю, одна з яких обов’язково 
наділена владними повноваженнями), та 
дії яких спрямовані на виникнення, зміну 
чи припинення адміністративних прав та 
обов’язків з метою задоволення своїх потреб 
та інтересів у сфері публічного управління 
[7, с. 241]
Крім того, О. В Муза виокремлює певні 

риси, які притаманні адміністративному до-
говору: 1) є засобом регулювання відносин, 
що виникають як між органами публічної 
адміністрації та фізичними і юридичними 
особами, так і між самими органами публіч-
ної адміністрації; 2) спрямованість на виник-
нення, зміну чи припинення суб’єктивних 
публічних прав та інтересів у межах адміні-
стративно-правового регулювання; 3) пред-
метом адміністративного договору є питан-
ня управління та самоврядування, однак 
не всі, а лише ті, що допускають договірну 
форму регулювання; 4) носить публічно-
правовий характер; 5) однією із сторін ад-
міністративного договору є суб’єкт владних 
повноважень (у тому числі суб’єкти, які здій-
снюють делеговані владні повноваження); 
6) присутня юридична нерівність сторін 
адміністративного договору; 7) наявність 
обмежень вільного волевиявлення у ви-
падках, встановлених законом; 8) є формою 
передачі окремих владних (управлінських) 
функцій від одного суб’єкта владних повно-
важень до іншого або взагалі передача та-
ких функцій недержавним структурам, при-
ватним особам [7, с. 241].

Слушною є наукова позиція О.В. Джафа-
рової, яка досліджуючи місце адміністратив-
них договорів в адміністративній діяльності 
правоохоронних органів, доводить, що остан-
німи доцільно розуміти добровільну угоду двох 
чи більше суб’єктів адміністративного права, 
один з яких наділений власними або делегова-
ними повноваженням у правоохоронній сфері 
з приводу вирішення питань виконавчого та 
розпорядчого характеру щодо організації та 
здійснення охорони прав і свобод громадян, 
громадського порядку забезпечення громад-

ської безпеки, попередження та припинен-
ня правопорушень, яка укладається у формі 
правового акта, що встановлює (припиняє, 
змінює) їх взаємні права, обов’язки та відпо-
відальність [8, с. 110]. У межах наукової пра-
ці професор О.В. Джафарова виокремлює 
певні ознаки адміністративного договору із 
врахуванням правової природи адміністра-
тивних договорів та специфіки діяльності 
правоохоронних органів: 1) виникає у сфері 
діяльності правоохоронних органів у зв’язку 
і з приводу реалізації правоохоронними ор-
ганом своїх владних повноважень; 2) підста-
вою виникнення є правозастосовчий акт; 3) 
він носить організуючий характер; 4) його 
метою є захисту прав і свобод людини, охо-
рони прав та законних інтересів державних 
і недержавних організацій, боротьба з пра-
вопорушеннями; 5) як правило, базується 
на адміністративно-правових нормах, але 
багато адміністративних договорів мають 
комплексний характер і регулюються нор-
мами декількох галузей права; 6) можливість 
укладення адміністративних договорів, пе-
редбачена в нормативно-правових актах, 
які регламентують діяльність правоохорон-
ного органу; 7) мають обов’язкову письмову 
форму (дається типова форма договору, яку 
не можна істотно змінити за своїм розсудом, 
і яка покликана уніфікувати адміністратив-
но-договірну практику всіх правоохорон-
них органів нижчого підпорядкування); 8) 
вони визначають зобов’язання сторін, як 
правило, у бланкетній формі [8, с. 110]. 
Зазначені ознаки адміністративного до-

говору найбільше розкривають зміст його 
застосування в діяльності правоохоронних 
органів, у тому числі й Національної поліції 
під час здійснення превентивної діяльності.

Доречно вказати наукову працю М.О. Щи-
рука, який розглядаючи адміністративно-пра-
вові інструменти забезпечення національ-
ної безпеки правоохоронними органами, 
дійшов висновку, що адміністративний до-
говір є одним із видів адміністративно-пра-
вових інструментів у сфері забезпечення 
національної безпеки правоохоронними 
органами та спрямований, у першу чергу, 
на вироблення єдиної стратегічної мети їх 
діяльності щодо злагодженості дій у межах 
відповідної компетенції правоохоронних 
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органів у сфері захисту матеріальних і духо-
вних цінностей суспільства, захисту консти-
туційного ладу, забезпечення державного 
суверенітету, територіальної цілісності, не-
доторканності і безпеки держави [9, с. 77]. 
Слушним є те, що вчений розглядає адміні-
стративний договір через призму реалізації 
адміністративно-правового інструменту. У 
свою чергу, М.О. Щирук конкретизує відпо-
відні види адміністративних договорів, які 
приймаються з метою забезпечення націо-
нальної безпеки: меморандуми, угоди, про-
токоли про співробітництво та ін.
П.О. Угровецький, досліджуючи право-

ву природу, сутність та зміст адміністратив-
них актів органів прокуратури, доводить, 
що адміністративний договір – це акт (нор-
мативний акт чи акт індивідуальної дії), 
яким закріплюються договірні умови, по-
годжені суб’єктами адміністративного права 
на підставі адміністративно-правових норм 
у загальнодержавних та інших публічних 
інтересах, одним з яких обов’язково є но-
сій владних повноважень» [10, с. 128]. Крім 
того, вчений звертає увагу, що укладення 
органами прокуратури України договірних 
актів мають усі ознаки адміністративних ак-
тів, зокрема: мають вираження в словесно-
документальній формі; засновані на чинних 
нормах права; у їх основі лежить згода за 
основними умовами з договірною стороною; 
укладеною між сторонами угодою досяга-
ється певна мета, при цьому цілі сторін мо-
жуть не співпадати, але їх досягнення мож-
ливе лише за допомогою укладення догово-
ру; сторони рівні у своїх правах і обов’язках 
і слідують дотриманню принципу не пору-
шення рамок можливого і дозволеного; уго-
да обов’язкова для виконання сторонами, в 
іншому випадку наступає передбачена уго-
дою відповідальність [10, с. 128-129].
Слушною є також класифікація договір-

них актів за характером правового резуль-
тату: 1) індивідуальні, тобто договори (опе-
рації), передбачені Цивільним кодексом 
України, Кодексом законів про працю, пер-
соніфіковані і носять, як правило, разовий 
характер, що є юридичним фактом, і є під-
ставою виникнення, зміни або припинення 
правовідносин; 2) нормативні, тобто дого-
вори з нормативним змістом (нормативно-

правовий договір), що містять норми права, 
розраховані на неодноразове застосування і 
в передбачених умовах, обов’язкові для не-
визначеного коло осіб [10, с. 129].
Безпосередньо переходячи до розгля-

ду діяльності Національної поліції в час-
тині реалізації адміністративно-правового 
інструменту, як адміністративний договір, 
варто вказати наступне. Відповідно до За-
кону України «Про Національну поліцію», 
остання реалізує охоронну функцію. Як за-
значають учені, суть охоронної функції по-
лягає у тому, що поліція має охороняти на 
договірних засадах майно громадян, колек-
тивне і державне майно, а також майно іно-
земних держав, міжнародних організацій, 
іноземних юридичних осіб і громадян, осіб 
без громадянства; забезпечувати захист фі-
зичних осіб, охорону свідків, потерпілих та 
інших осіб за їх зверненням, якщо їх життя, 
здоров’я і майно перебувають у небезпеці у 
зв’язку з наданням ними допомоги правоо-
хоронним органам у запобіганні та розкрит-
ті злочинів. Отже, охоронна функція перед-
бачає реалізацію Національною поліцією 
комплексу заходів, спрямованих на забез-
печення особистої безпеки людини та захи-
щеності від протиправних посягань належ-
них як індивідуальним, так і колективним 
суб’єктам цінностей [11, с. 32-33 ]. В той же 
час, реалізуючи охорону на договірних заса-
дах органи поліції здійснюють превентивні 
та профілактичні заходи, що, у свою чергу, 
підсилює рівень безпечності в громадських 
місцях.
В. І. Фелик доречно звертає увагу, що 

запровадження практики укладення адмі-
ністративних договорів про взаємодію між 
територіальними органами поліції та гро-
мадою відповідного міста, села або селища 
матиме позитивний ефект, який буде вира-
жатися в тому числі і в підвищенні резуль-
тативності профілактичної діяльності. Зви-
чайно, для цього необхідно розробити та 
прийняти спеціальний закон [12, с. 384].
У той же час доречно відмітити, що про-

тягом останнього часу ГУНП у Вінницькій 
області підписано ряд меморандумів з ор-
ганами публічної влади, інститутами гро-
мадянського суспільства спрямовані на за-
безпечення публічної безпеки та порядку, 
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зниження злочинності в регіоні, а також 
підвищення рівня превентивної функції 
держави. Серед останніх меморандумів до-
цільно назвати: 

– меморандум створення «Офісу полі-
цейського» щодо надання послуг у напрям-
ку ювенальної превенції, створення безпеки 
в дитячому середовищі. Одним із пріорите-
тів напрямку роботи Національної поліції є 
протидія дитячій злочинності, профілакти-
ка негативних явищ у дитячому середови-
щі та вжиття заходів щодо профілактики 
вчинення кримінальних і адміністративних 
правопорушень дітьми. Поряд з цим, це 
продовження практики проведення в закла-
дах освіти превентивних інформаційних за-
ходів та роз’яснювальної роботи серед учнів 
для убезпечення дітей, вироблення нових 
методів з протидії булінгу та кібербулінгу, 
а також формування сучасних підходів для 
розвитку правової культури та виховання 
дітей на базі навчального закладу із залу-
ченням сучасних лідерів, які користуються 
повагою дітей [13];

– меморандум про співпрацю між відді-
лом поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у 
Вінницькій області та філією «Липовецький 
райавтодор» дочірнього підприємтсва «Ві-
нницький облавтодор відкритого акціонер-
ного товариства «Державна акціонерна кам-
панія «Автомобільні дороги України» щодо 
взаємодії у широкому діапазоні напрямів 
шляхом обміну актуальною інформацією, 
проведення спільних заходів, спрямованих 
на удосконалення форм і методів профілак-
тики правопорушень, підвищення рівня до-
рожньо-транспортної дисципліни [14];

– меморандум щодо запровадження «Ви-
хователь безпеки». Створення безпечного 
освітнього середовища залежить від бага-
тьох складових – дотримання відповідних 
технічних, будівельних санітарних вимог, 
вимагає співпраці керівника закладу освіти, 
територіальних правоохоронних органів, 
учасників освітнього процесу: учнів, сту-
дентів, батьків, педагогічних працівників. 
Отже, в кожній територіальній громаді має 
бути спеціаліст із безпеки в освітньому се-
редовищі, який опікуватиметься широким 
спектром безпекових питань та комунікува-

тиме з правоохоронними органами, грома-
дою, закладами освіти тощо [15];

– меморандум про співпрацю та парт-
нерство з усіма головами територіальних 
громад Вінницької області щодо реалізації 
проєкту «Поліцейський офіцер громади» 
[16]. Головне завдання поліцейського офіце-
ра громади – орієнтуватися на потреби міс-
цевого населення, підтримувати постійний 
контакт з мешканцями, щоденно забезпечу-
вати порядок на своїй території, своєчасно 
реагувати на проблеми громади та запобіга-
ти вчиненню правопорушень [17].
Зазначені меморандуми становлять пев-

ний вид адміністративно-правових інстру-
ментів органів Національної поліції щодо 
реалізації пр евентивної функції держави.

Висновки
Враховуючи викладене, адміністратив-

ний договір у сфері превентивної діяльнос-
ті Національної поліції України становить 
собою певний вид правового акту, який 
укладається між органом Національної по-
ліції з одного боку, та суб’єктами публічної 
адміністрації, з іншого, з метою реалізації 
превентивної функції держави спрямова-
ної на забезпечення основних прав і свобод 
людини й громадянина; запобігання або не-
допущення негативного безпосереднього 
впливу суспільних факторів протиправного 
характеру; виявлення причин та умов, що 
сприяють вчиненню адміністративних та 
кримінальних проступків; вжиття заходів 
ювенальної пр евенції (індивідуальна про-
філактика з дітьми, виявлення фактів вчи-
нення домашнього насильства та своєчасне 
реагування на них тощо); посилення рівня 
публічної безпеки (посилення безпеки до-
рожнього руху та зменшення рівня дорож-
ньо-транспортного травматизму, дотриман-
ня правил дозвільної системи); забезпечен-
ня безпекового середовища в країні.
Серед основних ознак адміністративно-

го договору у сфері превентивної діяльності 
Національної поліції України доцільно вка-
зати: 1) спільний правовий акт; 2) однією зі 
сторін є орган Національної поліції, який 
наділений відповідною компетенцією, а ін-
шою є суб’єкт публічної адміністрації (орга-
ни виконавчої влади, місцеве самоврядуван-
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ня, підприємства, установи та організації); 
3) спрямовано на реалізацію превентивної 
функції держави; 4) укладається в письмовій 
формі та в добровільному порядку за пого-
дженням сторін.
Варто відмітити, що ця проблематика 

потребує подальшого наукового пошуку, 
особливо в частини дослідження процеду-
ри укладання адміністративних договорів у 
сфері превентивної діяльності Національної 
поліції України.
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Ishchenko Ivan
ADMINISTRATIVE AGREEMENT 

IN THE SPHERE OF PREVENTIVE 
ACTIVITIES OF THE NATIONAL POLICE 
OF UKRAINE: CONCEPT AND CONTENT

Within the scope of the scientifi c article, 
the scientifi c positions of scientists regarding 
the understanding of the content of the 
administrative contract in the theory of 
administrative law, as well as its implementation, 
taking into account the specifi cs of law 
enforcement agencies and units of the National 
Police, in particular, are considered.

It has been proven that the administrative 
contract in the fi eld of preventive activities 
of the National Police of Ukraine is a certain 
type of legal act, which is concluded between 
the National Police body on the one hand and 
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subjects of public administration on the other, 
with the aim of implementing the preventive 
function of the state aimed at ensuring basic 
rights and freedoms person and citizen; 
prevention or prevention of negative direct 
infl uence of social factors of an illegal nature; 
identifi cation of reasons and conditions 
contributing to the commission of administrative 
and criminal offenses; implementation of 
juvenile prevention measures (individual 
prevention with children, detection of facts of 
domestic violence and timely response to them, 
etc.); strengthening the level of public safety 
(increasing road safety and reducing the level of 
traffi c injuries, compliance with the rules of the 
permit system); ensuring a safe environment in 
the country. 

The main features of the administrative 
contract in the fi eld of preventive activities of 

the National Police of Ukraine are highlighted: 
1) joint legal act; 2) one of the parties is a body of 
the National Police, which is endowed with the 
relevant competence, and the other is a subject 
of public administration (executive power 
bodies, local self-government, enterprises, 
institutions and organizations); 3) aimed at 
implementing the preventive function of the 
state; 4) concluded in writing and voluntarily 
by agreement of the parties. The need for 
further scientifi c research is emphasized, 
especially in the research part of the procedure 
for concluding administrative contracts in the 
fi eld of preventive activities of the National 
Police of Ukraine. 

Key words: administrative contract, 
legal act, National Police, preventive activity, 
preventive function of the state.
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ÙÎÄÎ ÇÌ²ÑÒÓ ÏÎÍßÒÒß ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ¯ 
Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÇÀ ÆÎÐÑÒÎÊÅ ÏÎÂÎÄÆÅÍÍß 

Ç ÒÂÀÐÈÍÀÌÈ

Наукова стаття присвячена поняттю ад-
міністративній відповідальності за жорстоке 
поводження з тваринами. Дане авторське ви-
значення адміністративній відповідальнос-
ті за жорстоке поводження з тваринами як  
примусове, з додержанням встановленої про-
цедури, реагування держави на адміністра-
тивне правопорушення, яке полягає у жорсто-
кому поводженні з тваринами, їх мордуванні 
або вчиненні інших дій, що призвели до їх му-
чення, каліцтва чи загибелі, та застосування 
правомочним суб’єктом передбачених зако-
нодавством за вчинення адміністративного 
проступку заходів впливу до правопорушника.
Акцентовано увагу, що під час поводження 

з домашньою твариною особа, яка її утримує, 
зобов’язана: дбати про домашню тварину, за-
безпечити їй достатню кількість їжі й по-
стійний доступ до води; надавати можливість 
домашній тварині здійснювати необхідні рухи, 
контактувати із собі подібними; забезпечити 
наявність намордника, повідка, що необхідні 
для здійснення вигулу домашньої тварини поза 
місцем її постійного утримання; забезпечити 
наявність на домашній тварині нашийника 
з ідентифікуючими позначками; забезпечу-
вати своєчасне надання домашній тварині 
ветеринарних послуг (обстеження, лікування, 
щеплення тощо); негайно повідомляти ме-
дичну або ветеринарну установу про випадки 
заподіяння домашньою твариною ушкоджень 
здоров’ю людині або іншим тваринам; негайно 
доставляти домашню тварину, яка вчинила 
дії, передбачені абзацом сьомим цієї статті, 
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у ветеринарну установу для огляду; запобігати 
неконтрольованому розмноженню домашніх 
тварин .
Ключові слова: адміністративна відпо-

відальність, відповідальність, жорстоке по-
водження, насилля, тварина, правове регулю-
вання.

Інститут адміністративної відповідаль-
ності є одним із важливих складових адмі-
ністративного права, який виступає засобом 
охорони громадського порядку та якому 
притаманні всі ознаки юридичної відпові-
дальності [1, с. 22]. Розглядаючи українське 
законодавство та правову науку, можна по-
бачити, що інститут адміністративної відпо-
відальності залишається у своїй основі не-
змінним [1, с. 22].
Історія теоретичних підходів до понят-

тя адміністративної відповідальності, його 
змісту й обсягу має тривалу історію та до 
сьогодні залишається одним із найбільш су-
перечливих питань української адміністра-
тивно-правової науки.
Напрацювання, у яких подано дефініцію 

адміністративної відповідальності, мають 
лише дослідний характер, зокрема це ро-
боти таких вітчизняних учених: В. М. Бев-
зенка, О. М. Бандурки, В. М. Гаращука, 
Н. В. Коваленко, Т. О. Коломоєць, В. К. Кол-
пакова, А. Т. Комзюка, Т. М. Кравцова, 
О. В. Кузьменко, П. С. Лютікова, Р. С. Мель-
ника, Д. В. Приймаченка, О. П. Рябченко, 
С. Г. Стеценка та інших.
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У чинному законодавстві відсутнє визна-
чення адміністративної відповідальності, 
по-різному її трактує й наука адміністратив-
ного права. Насамперед мова йде про чис-
ленні концепції щодо змісту й сутності від-
повідальності. Відсутність нормативного ви-
значення адміністративної відповідальності 
зумовлює юридичні колізії, прикладом яких 
є дискусія щодо правової природи та право-
мірності застосування фінансових санкцій.
Для більшості вчених науки адміністра-

тивного права є безсумнівним, що адміні-
стративне правопорушення (делікт) зумов-
лює виникнення адміністративної відпові-
дальності у вигляді визначених негативних 
наслідків для тих, хто не виконує або недо-
бросовісно виконує вимоги, приписи й за-
борони адміністративно-правових норм [2, 
с. 112]. А. В. Кірін, наголошуючи на аксіо-
матичності власного твердження, визначає, 
що адміністративне правопорушення – це 
першопричина відповідної правової реакції 
у вигляді різноманітних заходів адміністра-
тивної відповідальності з боку суспільства та 
держави [2, с. 112].
Однак при цьому, усвідомлюючи зна-

чимість адміністративної відповідальності 
в регулюванні суспільних відносин, законо-
давчо ні в Україні, ні в інших країнах СНД 
неможливо знайти комплексної характерис-
тики цього правового інституту. Про це у 
свій час наголошував Ю. М. Козлов, зазнача-
ючи, що чинне законодавство з недостатньо 
зрозумілих причин із наполегливістю фак-
тично ігнорує сутність адміністративної від-
повідальності й не містить інформаційних 
даних про цей правовий інститут (комплекс 
правових норм) [3, с. 61–62].
Не можна цілком погодитися з вислов-

люваннями деяких учених науки адміні-
стративного права, які відносять до адміні-
стративної відповідальності адміністратив-
но-запобіжні заходи й заходи адміністратив-
ного припинення [4, с. 18; 140].
Адміністративну відповідальність 

Ю. М. Козлов визначав як різновид юридич-
ної відповідальності, яка у всіх випадках є 
результатом неправомірної поведінки особи 
та полягає в застосуванні до нього уповно-
важеними органами та посадовими особами 
в установленому законом порядку відповід-

них юридичних санкцій. Тобто адміністра-
тивна відповідальність – це реакція держави 
на особливий вид правопорушення – адміні-
стративне правопорушення [5, с. 213–239].
На думку І. І. Галагана, юридична від-

повідальність є заходом державного приму-
су, покарання (стягнення, що накладається 
на винного в скоєнні правопорушення) та 
проявляється в застосуванні до нього санк-
цій правових норм. На його думку, юри-
дична відповідальність завжди настає за 
винне порушення суб’єктом його правових 
обов’язків. Наведена ознака відрізняє цю 
відповідальність від інших заходів держав-
ного примусу, які не є реакцією держави на 
правопорушення, наприклад запроваджен-
ня карантину. Юридична відповідальність 
пов’язана з державним і громадським осу-
дом дій винної особи. Вона завжди супрово-
джується заподіянням їй негативних наслід-
ків [5, с. 79].
Виходячи зі змісту ознак юридичної від-

повідальності, І. І. Галаган сформулював ви-
значення адміністративної відповідальності 
[5, с. 78]. На його думку, це застосування до 
винних у скоєнні адміністративних проступ-
ків у встановленому порядку уповноваже-
ними на те органами й посадовими особами 
адміністративних стягнень, що сформульо-
вані в санкціях адміністративних норм, які 
містять державний і громадський осуд цих 
осіб і їх протиправних дій, що проявляють-
ся в негативних для них наслідках, які вони 
повинні виконати та які спрямовані на їх 
покарання, виправлення й перевиховання, 
а також на охорону суспільних відносин у 
сфері державного управління [5, с. 88].
Так, доктор юридичних наук, професор 

В. К. Колпаков під адміністративною від-
повідальністю розуміє один із видів юри-
дичної відповідальності, правові наслідки 
вчинення адміністративного проступку, що 
полягає в застосуванні до винного держав-
ного примусу у вигляді адміністративного 
стягнення, яке накладається компетентним 
органом [6, с. 78].
Учений С. Т. Гончарук вважає, що ад-

міністративна відповідальність – це специ-
фічна форма негативного реагування з боку 
держави в особі її компетентних органів на 
відповідну категорію протиправних проявів 
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(передусім адміністративних проступків), 
згідно з якою особи, що скоїли ці правопору-
шення, повинні дати відповідь перед повно-
важним державним органом за свої непра-
вомірні дії й понести за це адміністративні 
стягнення в установлених законом формах і 
порядку [7, с. 45].
На думку І. П. Голосніченка, адміністра-

тивна відповідальність є обов’язком особи, 
яка скоїла адміністративний проступок, не-
сти відповідальність за свої протиправні дії 
в межах встановленого законом стягнення 
[7, c. 34].
Автори підручника «Адміністративне 

право України» подають це поняття в ши-
рокому розумінні: під адміністративною від-
повідальністю варто розуміти накладення 
на правопорушників загальнообов’язкових 
правил, які діють у державному управлінні, 
адміністративних стягнень, що тягнуть за 
собою для цих осіб обтяжливі наслідки ма-
теріального чи морального характеру.
Більшість учених визначають адміні-

стративну відповідальність як різновид ре-
троспективної юридичної відповідальності, 
під якою розуміють покладення на поруш-
ників загальнообов’язкових правил, що ді-
ють в управлінні та в інших сферах, адміні-
стративних стягнень, які зумовлюють для 
цих осіб обтяжливі наслідки майнового чи 
морального характеру [8, c. 184]. Подібне 
визначення наводить також Ю. П. Битяк, 
який, крім того, зазначає, що адміністратив-
ній відповідальності притаманні всі ознаки 
юридичної відповідальності. Проте вчений 
вказує, що адміністративна відповідальність 
є складовою адміністративного примусу 
та наділена всіма його ознаками. Водночас 
доктор юридичних наук, професор, заслу-
жений юрист України Т. О. Коломоєць за-
значає, що їх не можна ототожнювати, адже 
«…адміністративна відповідальність та адмі-
ністративний примус – різні правові явища» 
[1, c. 121].
При цьому відмічається багатоаспектне 

трактування власне поняття «адміністратив-
ної відповідальності». Так, І. В. Максимов 
констатує той факт, що в адміністративно-
правовій науці термін «адміністративна від-
повідальність» узагальнено розглядається 
в багатьох значеннях: і як різновид адміні-

стративної відповідальності, і як реалізація 
передбаченої адміністративно-правовою 
нормою санкції у вигляді адміністративно-
го покарання (стягнення), і як захід адміні-
стративного примусу, і як специфічні адмі-
ністративні правовідносини, і як правовий 
інститут [9, с. 25].
На нашу думку, з кожним із цих авто-

рів можна погодитися, проте частково; 
вважаємо найбільш вдалим тлумачення 
адміністративної відповідальності, запро-
ваджене В. К. Колпаковим, котрий підтри-
мує позицію С. Т. Гончарука щодо визна-
чення адміністративної відповідальності 
через суб’єктивні та об’єктивні підходи [6]. 
Учений зазначає: «Адміністративну відпо-
відальність можна розглядати у двох аспек-
тах: перспективному (позитивному) – як від-
повідальність «узагалі», тобто безособово, як 
абстрактний обов’язок, що існує незалежно 
від факту скоєння правопорушення, як по-
зитивний фактор попередження правопо-
рушень; ретроспективному – як результат 
конкретного протиправного вчинку, який 
реально наступає щодо правопорушника 
у вигляді адміністративного стягнення». 
Тому, на нашу думку, адміністративна відпо-
відальність – це специфічне реагування дер-
жави на адміністративне правопорушення, 
що полягає в застосуванні уповноваженим 
органом або посадовою особою передбаче-
ного законом стягнення до суб’єкта право-
порушення [6, с. 92].
У теорії адміністративного права тради-

ційно розглядають у предметній єдності: 1) 
поняття, ознаки й види адміністративних 
правопорушень; 2) поняття та систему за-
ходів адміністративної відповідальності у 
вигляді відповідних санкцій за вчинення 
правопорушення; 3) поняття, види та ком-
петенцію суб’єктів адміністративної юрис-
дикції; 4) провадження в справах про адмі-
ністративні правопорушення; 5) виконавче 
провадження у зв’язку з вирішенням таких 
справ [2, с. 101].
Вимоги щодо однорідності суспільних 

відносин, які визначають предмет регулю-
вання адміністративного права, в його пра-
вовому інституті адміністративної відпові-
дальності не витримані. Нормами особливої 
частини чинного КУпАП охоплено проступ-
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ки, які до сфери управління не мають жод-
ного стосунку [10, с. 33].
Так, Д. М. Лук’янець у монографії «Ад-

міністративно-деліктні відносини в Україні: 
теорія та практика правового регулювання» 
запропонував таке визначення адміністра-
тивного правопорушення: «Адміністратив-
не правопорушення – це врегульовані нор-
мами права суспільні відносини, учасники 
яких мають суб’єктивні права та юридичні 
обов’язки, проте на відміну від правовідно-
син ці права й обов’язки не реалізуються, а 
порушуються» [11, с. 13]. Він також зазна-
чав, що адміністративне правопорушення 
можна розглядати як урегульовані нормами 
права суспільні відносини, які входять до 
структури адміністративно-деліктних відно-
син, проте не є правовідносинами в класич-
ному розумінні. Відносини адміністратив-
ного правопорушення є власне деліктними 
відносинами [11, с. 14].
Закон України «Про захист тварин від 

жорстокого поводження» надає визначен-
ня жорстокому поводженню з тваринами: 
знущання над тваринами, вчинене із засто-
суванням жорстоких методів або з хуліган-
ських мотивів, а також нацькування тварин 
одна на одну, вчинене з хуліганських чи ко-
рисливих мотивів [12].
Існують два поняття «жорстоке пово-

дження» та «жорстокість» (як властивість 
діяння), які тотожні, тобто це невизначене 
коло дій, які полягають у цілеспрямованому 
нанесенні шкоди живим істотам, усвідомле-
ному заподіяння їм страждань за умови по-
рушення загальноприйнятих норм поведін-
ки.
Жорстоке поводження охоплює не так 

багато випадків, оскільки пов’язане з низ-
кою обмежень:

1) жорстоке поводження з тваринами 
припускає заподіяння їм тільки фізичних 
страждань, оскільки моральні вони не здат-
ні відчувати;

2) обмеження пов’язане з обов’язковим 
настанням наслідків тільки у вигляді смерті 
тварини або його каліцтва [13].
Отже, виокремивши категорії «адміні-

стративна відповідальність», «жорстоке по-
водження», «жорстокість» і «жорстоке по-
водження з тваринами», спробуємо надати 

визначення поняття «адміністративна від-
повідальність за жорстоке поводження з 
тваринами».
Актами національного законодавства, 

приписи яких не допускають жорстоко-
го поводження з тваринами, належать такі 
нормативно-правові акти: Кодекс України 
про адміністративні правопорушення (ст. 
89), Кримінальний кодекс України (ст. 299), 
Закон України «Про захист тварин від жор-
стокого поводження», Закон України «Про 
тваринний світ», Закон України «Про охо-
рону навколишнього природного середови-
ща», Закон України «Про ветеринарну ме-
дицину» та інші [14, с. 116].
Стаття 18 Закону України «Про захист 

тварин від жорстокого поводження» [175] 
встановлює загальні правила поводження з 
тваринами, що виключають жорстокість, а 
саме під час поводження з тваринами не до-
пускається: використання оснащень, інвен-
тарю, що травмують тварин; примушування 
тварин до виконання неприродних для них 
дій, що призводять до травмувань; нанесен-
ня побоїв, травм із метою примушування 
тварин до виконання будь-яких вимог; ви-
користання тварин в умовах надмірних фізі-
ологічних навантажень тощо [14, с. 117].
Під час проведення больових проце-

дур обов’язкове застосування знеболюючих 
препаратів [14, с. 116].
Забороняється під час поводження з тва-

ринами:
розведення тварин із виявленими 

генетичними змінами, що спричиняють їм 
страждання;
розведення тварин зі спадково закрі-

пленою агресивністю;
примушування до нападу одних тва-

рин на інших, окрім випадків використання 
собак мисливських порід, інших ловчих зві-
рів і птахів для полювання;
проведення генетичних змін на тва-

ринах;
застосування до тварин фармаколо-

гічних і механічних засобів допінгу;
інші дії чи бездіяльність, що супе-

речать принципам захисту тварин від жор-
стокого поводження [14, с. 117].
Так, стаття 22 Закону України «Про за-

хист тварин від жорстокого поводження» 
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встановлює правила поводження з домаш-
німи тваринами, що виключають жорсто-
кість [12]. Так, під час поводження з до-
машньою твариною особа, яка її утримує, 
зобов’язана:

 дбати про домашню тварину, забез-
печити їй достатню кількість їжі й постійний 
доступ до води;

 надавати можливість домашній тва-
рині здійснювати необхідні рухи, контакту-
вати із собі подібними;

 забезпечити наявність намордника, 
повідка, що необхідні для здійснення вигу-
лу домашньої тварини поза місцем її постій-
ного утримання;

 забезпечити наявність на домашній 
тварині нашийника з ідентифікуючими по-
значками;

 забезпечувати своєчасне надання до-
машній тварині ветеринарних послуг (об-
стеження, лікування, щеплення тощо);

 негайно повідомляти медичну або 
ветеринарну установу про випадки запо-
діяння домашньою твариною ушкоджень 
здоров’ю людині або іншим тваринам;

 негайно доставляти домашню тва-
рину, яка вчинила дії, передбачені абзацом 
сьомим цієї статті, у ветеринарну установу 
для огляду;

 запобігати неконтрольованому роз-
множенню домашніх тварин [12].
Законодавство про захист тварин має 

бланкетний характер норм, що встановлю-
ють відповідальність за його порушення. 
Так, в Україні діють Правила утримання до-
машніх собак і котів у м. Києві.
Адміністративна відповідальність за жор-

стоке поводження з тваринами – це примусове, 
з додержанням встановленої процедури, реагу-
вання держави на адміністративне правопору-
шення, яке полягає у жорстокому поводженні з 
тваринами, їх мордуванні або вчиненні інших 
дій, що призвели до їх мучення, каліцтва чи за-
гибелі, та застосування правомочним суб’єктом 
передбачених законодавством за вчинення адмі-
ністративного проступку заходів впливу до пра-
вопорушника.
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Yushkov Mykhailo Mykhailovych,
Judge, Krasnogvardiy District Court of the city 

of Dnipropetrovsk
CONCERNING THE CONTENT OF 

THE CONCEPT OF ADMINISTRATIVE 
RESPONSIBILITY FOR CRUELTY TO 

ANIMALS
The scientifi c article is devoted to the 

concept of administrative responsibility for 
animal cruelty. This author’s defi nition of 
administrative responsibility for cruelty to 
animals is a forced, in compliance with the 
established procedure, response of the state 
to an administrative offense, which consists 
in cruel treatment of animals, their slaughter 
or the commission of other actions that led 
to their torture, mutilation or death, and 
the application by the authorized subject of 
measures of infl uence on the offender, provided 

for by the legislation for the commission of an 
administrative misdemeanor.

Attention is drawn to the fact that when 
handling a pet, the person who keeps it must: 
take care of the pet, provide it with a suffi cient 
amount of food and constant access to water; 
to provide an opportunity for the pet to make 
the necessary movements, contact with its own 
kind; ensure the presence of a muzzle, a leash, 
which are necessary for the pet to walk outside 
the place of its permanent keeping; ensure that 
the pet has a collar with identifi cation marks; 
ensure timely provision of veterinary services 
to the pet (examination, treatment, vaccination, 
etc.); immediately notify a medical or veterinary 
institution about cases of damage to the health 
of a person or other animals caused by a pet; 
immediately deliver a pet that has committed 
the actions provided for in paragraph seven 
of this article to a veterinary institution for 
examination; prevent uncontrolled breeding 
of domestic animals.

Key words: administrative responsibility, 
responsibility, cruel treatment, violence, 
animal, legal regulation.
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Наукова стаття присвячена розумінню 
особливостей сутності корупційних ризиків у 
сфері надання публічних послуг. Встановлено, 
що своєчасний аналіз корупційних ризиків та в 
життя превентивних антикорупційних захо-
дів дадуть можливість виключити порушен-
ня державними службовцями законодавства 
України, позитивно вплинуть на покращення 
роботи цих органів та сприятимуть підви-
щенню їх авторитету.
Корупції можна запобігти лише тоді, коли 

кожний державний службовець почне відчу-
вати свою відповідальність за досягнення за-
гальної мети створення вільного від корупції 
державного органу. Це означає, що всі праців-
ники повинні дбати про те, щоб сторонні осо-
би не мали можливості впливати на рішення 
державного службовця і що корумпованих ко-
лег не можна прикривати через почуття со-
лідарності або лояльності.
Отже, корупційні ризики у сфері надання 

публічних послуг — це сукупність правових, 
організаційних та інших факторів і причин, 
які породжують, заохочують (стимулюють) 
осіб до скоєння корупційних правопорушень у 
сфері надання публічних послуг під час вико-
нання ними функцій держави або місцевого 
самоврядування.
Ключові слова: запобігання корупції, ко-

рупція, послуга, причини, публічна послуга.
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та соціальна держава. Після значних по-
трясінь, які в останні роки пережила наша 
держава, розпочався новий етап розбудови 
Української держави, у якій кожен має від-
чувати себе громадянином, якого цінують 
та поважають, інтереси якого враховуються, 
для того, щоб ст. 3 Конституції України була 
не лише декларативною нормою, а чинною 
та якнайповніше впровадженою в життя [6]. 
Тобто, практично проголосивши себе со-
ціальною, демократично, правовою держа-
вою, політика якої спрямована на створення 
умов, що забезпечують гідне життя і вільний 
розвиток кожного громадянина, Україна 
взяла на себе зобов’язання щодо забезпе-
чення надання якісних послуг населенню.
У статті 1 Закону України «Про запо-

бігання корупції» від 14.10.2014 р., коруп-
ція визначається як використання особою 
- суб’єктом відповідальності за корупційні 
правопорушення - наданих їй службових 
повноважень чи пов’язаних з ними можли-
востей з метою одержання неправомірної 
вигоди або прийняття такої вигоди чи при-
йняття обіцянки/пропозиції такої вигоди 
для себе чи інших осіб або відповідно обі-
цянка/пропозиція чи надання неправомір-
ної вигоди особі, або на її вимогу іншим фі-
зичним чи юридичним особам з метою схи-
лити цю особу до протиправного викорис-
тання наданих їй службових повноважень 
чи пов’язаних з ними можливостей [13]. По-
няття корупції за новим Законом України 
«Про запобігання корупції» від 14.10.2014 
р., порівняно з попереднім Законом Укра-

У сучасних умовах наша держава перебу-
ває на етапі формування нової держави, яка 
розвивається відповідно до основних світо-
вих стандартів як демократична, правова 
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їни «Про запобігання та протидію корупції» 
від 07.04.2011 р. майже не змінилось.
Так, міжнародні організації розглядають 

поняття корупції як соціальне явище, коли 
державні (недержавні) або інші особи, упо-
вноважені на виконання державних (управ-
лінських, владних(розпорядницьких)) 
функцій, використовують своє службове ста-
новище, статус і авторитет займаної посади 
з корисливою метою для особистого збага-
чення чи в групових інтересах [11, с. 8].
У свою чергу, у Резолюції «Практичні за-

ходи боротьби з корупцією» (Гавана, 1990 
рік) корупція визначається як порушення 
етичного (морального), дисциплінарного, 
адміністративного, кримінального характе-
ру, що проявилися у протизаконному ви-
користанні свого службового становища 
суб’єктом корупційної діяльності. У Довід-
ковому документі ООН «Про міжнародну 
боротьбу з корупцією» вона визначається як 
зловживання державою владою для одер-
жання вигоди в особистих цілях, тобто ко-
рупція виходить за межі хабарництва. Крім 
того, це поняття охоплює також хабарни-
цтво (винагороду за відхилення від служ-
бових обов’язків), непотизм (патронування 
на підставі приватних відносин) і незаконне 
привласнення публічних коштів для при-
ватного використання [12]. 
У Цивільній конвенції про боротьбу з 

корупцією, ратифікованою Україною у 2005 
році, корупцію визначено як «прямі чи опосе-
редковані вимагання, пропонування, дачу або 
одержання хабара чи будь-якої іншої непра-
вомірної вигоди або можливості її отриман-
ня, які порушують належне виконання будь-
якого обов’язку особою, що отримує хабара, 
неправомірну вигоду чи можливість мати таку 
вигоду, або поведінку такої особи» [15]. 
Не зважаючи на велику кількість думок 

та підходів серед науковців щодо поняття 
«корупції», можна все ж таки виділити озна-
ки, які, на нашу думку, є визначальними 
складовими правової природи корупції:

1. Корупція має системний характер. 
Тобто вона органічно пов’язана з іншими 
соціальними явищами, такими як організо-
вана злочинність, тіньова економіка тощо.

2. Корупція - це явище, яке постійно 
розвивається. Цей розвиток обумовлений 

розвитком суспільства і процесами, які від-
буваються у самому явищі. Корупція як со-
ціальне явище змінюється разом із суспіль-
ством. При цьому її сутність залишається не-
змінною, змінюються лише види корупцій-
них діянь та форми їх вияву. Зміни у струк-
турі корупції та формі корупційних виявів, у 
свою чергу, детермінують відповідні зміни у 
суспільстві [5; с. 22].

3. Корупційні діяння посадової особи 
є завжди умисними. Особа повною мірою 
усвідомлює свою неправомірну поведінку, 
заздалегідь передбачає, які норми Закону 
порушує, а також які блага від цього отри-
мує; усвідомлює ступінь небезпеки та шкоди 
для суспільства від прийнятого рішення чи 
діяння, а також міру своєї відповідальності у 
разі виявлення порушення [5; с. 22].

4. Отримання особами за вчинення ко-
рупційних діянь як матеріальних благ, так 
і нематеріальних. Ця ознака має важливе 
значення для кваліфікації протиправного 
діяння як корупційного, адже не завжди 
корупційні діяння здійснюються з метою 
отримання матеріальних благ. Часто такі ді-
яння вчинюються з метою, наприклад, пра-
цевлаштування наближеної особи або при-
значення на посаду. Деякі вчені при форму-
люванні терміна «корупція» зазначають про 
можливість отримання лише матеріальних 
благ, що на нашу думку, є помилкою. Так, 
на думку Я. Кузьмінова, корупція - це яви-
ще, коли посадові особи свідомо нехтують 
своїми обов’язками або діють усупереч цим 
обов’язкам заради встановленої матеріаль-
ної винагороди [19; с. 2].

5. Суб’єктами корупційних діянь мо-
жуть бути як особи, уповноважені на здій-
снення функцій держави та інші особи, 
прирівняні до них (наприклад, керівники 
відповідних державних підприємств), так і 
фізичні та уповноважені представники юри-
дичних осіб.
Поряд з поняттям корупції досить часто 

визначається поняття протидії корупції. На 
нашу думку, це два невіддільні між собою 
поняття, які доцільно розглядати тільки в 
єдності і взаємозв’язку.
Взагалі, слово «протидія» – означає таку 

дію, що спрямована проти іншої дії, пере-
шкоджає їй [2, c. 317]. Від цього визначен-
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ня відштовхуються й дослідники при дослі-
дженні категорії протидія корупції.
Протидія корупції є комплексним по-

няттям і включає в себе не лише органи, які 
уповноважені на боротьбу з корупційними 
злочинами, а й необхідну чітку взаємодію 
таких органів у досягненні спільного за-
вдання, постійне підвищення їх кваліфікації 
та наявність громадського контролю. 
Наприклад, вітчизняний дослідник 

корупції та явищ, пов’язаних із нею,-
М.І. Мельник формулює поняття протидії 
корупції, яка, на його думку, є «безпосеред-
нім виразом антикорупційної політики», що 
визначає ідеологію і стратегію антикоруп-
ційних заходів; визначає мету та завдання 
антикорупційної політики, основні напрями 
протидії корупції в Україні, об’єкт протидії 
корупції та суб’єктів її протидії, принципи 
протидії корупції, заходи протидії корупції 
[9, с. 28].
У подальшому вищезазначений дослід-

ник уточнює власне визначення протидії 
корупції і трактує її так: «система заходів 
політичного, правового, організаційно-
управлінського, ідеологічного, соціально-
психологічного та іншого характеру, що 
мають цільове спрямування на зменшення 
обсягів корупції, зміну характеру коруп-
ційних проявів, обмеження взаємовпливу 
корупції та інших соціальних явищ і про-
цесів, збільшення ризику для осіб, які вчи-
няють корупційні правопорушення, усу-
нення соціальних передумов, загальних 
причин і умов корупції, причин та умов 
конкретних корупційних діянь, виявлен-
ня, припинення та розслідування проявів 
корупції, притягнення винних у вчиненні 
корупційних правопорушень осіб до юри-
дичної відповідальності, поновлення за-
конних прав та інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, усунення наслідків корупцій-
них діянь» [8, c. 17].
А. Ф. Яфонкін вказує, що протидія ко-

рупції – це будь-яка правомірна діяльність, 
яка сприяє зменшенню можливостей для 
таких дій, зокрема, шляхом забезпечення 
верховенства права, реалізації інших прин-
ципів права, розвитку демократичного сус-
пільства та утвердження правової держави 
[21, с. 39].

М. В. Романов трактує протидії корупції 
крізь призму нормативних актів, які спря-
мовані на її запобігання і протидії і вказує, 
що це система спеціальних нормативних 
актів, у яких визначені антикорупційні за-
ходи, предметом правового регулювання 
яких є суспільні відносини, що складають-
ся в різних сферах життя з приводу визна-
чення корупційних проявів, формулювання 
заходів попередження і запобігання ним, 
створення системи антикорупційних орга-
нів та суб’єктів протидії корупції, окреслен-
ня діянь, які створюють склад корупційних 
правопорушень і встановлення норм, які 
передбачають юридичну відповідальність 
за вчинення корупційних діянь [17, с. 15].
Проте, на нашу думку найбільш слуш-

не визначення протидії корупції пропонує-
В. В. Голіна. На думку представника харків-
ської школи кримінології, протидія корупції 
– це цілеспрямований комплексний процес, 
що здійснюється державними органами, 
господарськими і громадськими організаці-
ями, а також громадськими формуваннями 
і окремими громадянами на запобігання і 
протидію корупції [3, c.16]. У такому лако-
нічному визначенні протидії корупції чітко 
вказано її основна мета – цілеспрямований 
комплексний процес, який спрямовано на 
запобігання і протидію корупції спеціально 
уповноваженими суб’єктами та громадськи-
ми антикорупційними організаціями.
В будь-якому випадку, враховуючи до-

слідження вказаних дослідників, можемо 
констатувати, що система заходів протидії 
корупції спрямована на зменшення її обся-
гів, зміну характеру корупційних проявів, 
обмеження впливу корупції на соціальні 
процеси, збільшення ризику для корупці-
онерів, усунення соціальних передумов ко-
рупції, причин та умов корупційних діянь, 
виявлення, припинення та розслідування 
проявів корупції, притягнення осіб, винних 
у вчинені корупційних правопорушень, до 
юридичної відповідальності, поновлення 
законних прав та інтересів фізичних і юри-
дичних осіб, усунення наслідків корупцій-
них діянь, має здійснюватися відповідними 
суб’єктами і базуватися на певних засадах [7, 
с. 11].
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На законодавчому рівні під корупцій-
ним ризиком розуміють імовірність того, що 
відбудеться подія корупційного правопору-
шення чи правопору шення, пов’язаного з 
корупцією, яка негативно вплине на досяг-
нення органом влади визна чених цілей і за-
вдань [14].
У науково-практичній літературі нада-

ється досить багато дефініцій поняття «ко-
рупційні ризики». Так, І.М. Погрібний та 
М.М. Новіков визначають корупційний ри-
зик як фактор, що поєднує умови й обстави-
ни, активізує корупційну ситуацію до коруп-
ційно-психологічного стану, спрямованого 
на корупційну угоду потенційних суб’єктів 
корупційного правопорушення [10, с. 150]. 
У свою чергу, І.І. Яцків зазначає, що коруп-
ційний ризик - це ймовірність учинен ня ко-
рупційних діянь і їх наслідки за конкретний 
проміжок часу [2, с. 13].
Найбільш доречною видається позиція 

науковців, які під корупційними ризика-
ми розуміють правові, організаційні й інші 
фактори та причини, які породжують, за-
охочують (стимулюють) корупцію у сферах 
надання публічних послуг і контрольно-на-
глядової діяльності держави. При цьому 
значну увагу варто приділяти внутрішньо-
інституційним ко рупційним ризикам, тобто 
факторам, що негативно впливають на по-
ведінку публічного служ бовця, перетворю-
ючи її в «корупційну», й усунення яких на-
лежить до компетенції адміністра тивного 
органу, у якому працює (або який очолює) 
такий службовець. Загальносистемні (або 
«зовнішні») корупційні ризики, тобто ризи-
ки, пов’язані із загальними недоліками пу-
блічної адміністрації, аналізуються лише в 
частині, що має особливий вплив на рівень 
корупції у сфе рах публічних послуг і конт-
рольно-наглядової діяльності держави [1].
Варто враховувати, що політика Євро-

пейського Союзу у сфері надання публічних 
послуг базується на принципах партнерства 
між органами державної влади та громадя-
нами в контролі за якісними послугами; збе-
реження конкурентного середовища в на-
данні послуг; забезпечення загального до-
ступу на єдиних засадах; забезпечення ви-
сокого рівня якості й безпеки; дотримання 
прав споживачів у контексті прав людини; 

моніторингу та оцінювання продуктивності 
й ефективності; визнання та поваги до різ-
номанітності послуг; прозорості надання по-
слуг; гарантії правової визначеності.
На законодавчому рівні проблематика 

якості надання публічних послуг деталь но 
розкрита в Концепції розвитку системи на-
дання публічних послуг від 15 лютого 2006 
р., у якій передбачено, що розвиток системи 
надання публічних послуг повинен здійсню-
ватися з урахуванням таких основних прин-
ципів: доступність послуг для всіх фізич них 
і юридичних осіб; дотримання стандартів 
надання послуг; відповідність розміру пла-
ти за послуги економічно обґрунтованим 
витратам, пов’язаним із їх наданням; від-
критість [16].
Одним із найбільш поширених коруп-

ційних ризиків у сфері надання публічних 
послуг є можливість особистого спілкування 
споживача адміністративної послуги з по-
садовою особою адміністративного органу, 
яка надає адміністративну послугу (вирішує 
справу по суті або готує проєкт рішення) 
[16].
Для вирішення цієї проблеми можна 

запропонувати введення альтернативно-
го способу звернення за отриманням адмі-
ністративної послуги. В умовах активного 
впровадження електронного врядування 
видається за доцільне використовувати 
електронний спосіб звернення.
Також подоланню такого корупційного 

ризику сприятиме якнайширше викорис-
тання інформаційних технологій і, зокрема, 
Інтернету. По-перше, загальнодоступність 
і відкритість інформації про адміністратив-
ну послугу позбавляє багатьох потенційних 
споживачів публічних послуг потреби звер-
татися за особистою консультацією до поса-
дової особи ор гану публічної адміністрації. 
Завдяки створенню веб-сайтів споживач 
зможе через мережу Інтернет заходити на 
електронну сторінку цього органу, де може 
знайти інформацію щодо процедури надан-
ня адміністративної послуги, необхідних 
документів тощо. У разі ж особи стого відві-
дування адміністративного органу особа 
безпосередньо контактує зі службовцем, 
який володіє необхідною інформацією. І 
на практиці таке консультування теж іно-
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ді призво дить до корупційних діянь. По-
друге, використання Інтернету й електро-
нної пошти може (має) здійснюватися й 
для власне звернення за адміністративною 
послугою (а в перспективі й для отримання 
багатьох публічних послуг) [16].
Необхідно погодитися з В.О. Спасенко, 

який зазначає, що своєчасний аналіз коруп-
ційних ризиків і вжиття запобіжних антико-
рупційних заходів дають можливість виклю-
чити порушення державними службовцями 
законодавства України, що позитивно впли-
ває на покращення роботи органів публіч-
ного адміністрування [18].
Загалом корупційні ризики у сфері на-

дання публічних послуг можна поділити на 
дві групи: інституційні та загальносистемні 
ризики [4].
Так, інституційні корупційні ризики у 

сфері надання публічних послуг — факто-
ри, що негативно впливають на поведінку 
державного службовця, перетворюючи її 
на корупційну, та усунення яких належить 
до компетенції адміністративного органу, 
у якому працює (або який очолює) такий 
службовець [4].
Загальносистемні (або зовнішні) коруп-

ційні ризики у сфері надання публічних по-
слуг — це ризики, пов’язані із загальними 
недоліками створення та функціонування 
публічної адміністрації, аналізуються лише 
в частині рівня корупції при підготовці, 
прийнятті та виконанні управлінських рі-
шень.
За поширеністю корупційні ризики в ді-

яльності державних службовців прийнято 
розподіляти на такі: недоброчесність дер-
жавних службовців; безконтрольність з боку 
керівництва; виникнення конфлікту інте-
ресів; наявність дискреційних повноважень.
Відомо, що в корупції беруть участь, з 

одного боку, державний чиновник, з друго-
го — підприємець або пересічний громадя-
нин. Дуже небезпечними нині лишаються 
зрощування державного апарату з підпри-
ємницькими й комерційними структурами, 
формування їхніх ділових відносин поза 
межами правового поля та норм поведінки.
Недоброчесна поведінка державного 

службовця як один з корупційних ризиків 
— це перш за все порушення (або свідо-

ме нехтування) ним моральних критеріїв 
та етичних норм поведінки на державній 
службі.
Етично-психологічні аспекти та соціаль-

но-правові фактори мають досить великий 
вплив на сумлінність державних службовців 
при виконанні посадових обов’язків, оскіль-
ки рішення вони завжди приймають з ура-
хуванням власного досвіду, психологічного 
ставлення до виконуваної роботи, а також 
ґрунтуючись на особистих переконаннях 
і персональному соціально-матеріальному 
становищі.
Згідно з Рекомендаціями Ради Організа-

ції економічного співробітництва і розвитку 
(далі — Рекомендації ОЕСР) з покращення 
етики поведінки на державній службі, при-
йнятими 23.04.98 р., державним службов-
цям необхідно знати основні принципи і 
норми, якими вони мають послуговуватися 
в повсякденній роботі, та межі допустимої 
поведінки. Також їм потрібно знати свої 
права та обов’язки при виявленні ними 
фактичних або можливих правопорушень у 
сфері державної служби. З цією метою має 
бути передбачено чіткі правила і процеду-
ри, яких повинні дотримуватися державні 
службовці [20, с. 32].
У європейському законодавстві досить 

поширеним є запропоноване у Рекоменда-
ціях ОЕСР щодо врегулювання конфлікту 
інтересів на державній службі визначення 
конфлікту інтересів як конфлікту між дер-
жавними обов’язками та приватними інте-
ресами державної посадової особи, у якому 
пов’язаний з приватними можливостями 
інтерес державної посадової особи може не-
гативно впливати на виконання нею своїх 
посадових обов’язків і функцій.
У національному законодавстві Законом 

№ 1700 [13] також визначено правові кате-
горії потенційного та реального конфліктів 
інтересів.
Головними ознаками конфлікту інтересів 

у сфері надання публічних послуг є такі: за-
гроза об’єктивності державного службовця 
під час реалізації ним посадових обов’язків; 
суперечність між особистим інтересом дер-
жавного службовця та інтересами інших 
суб’єктів; можливість завдання шкоди за-
конним інтересам інших суб’єктів [13].
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Найважливішими та найпоширеніши-
ми заходами щодо запобігання та поперед-
ження конфлікту інтересів у сфері надання 
публічних послуг у європейських державах 
є такі: обмеження додаткової зайнятості; об-
меження і контроль за комерційною діяль-
ністю після звільнення з посади; обмежен-
ня і контроль за зовнішніми паралельними 
призначеннями (наприклад, у громадській 
організації або політичній партії); дисквалі-
фікація або звільнення державних посадо-
вих осіб з посади, коли участь у переговорах 
чи прийнятті конкретного рішення поста-
вить їх у конфліктну позицію [13].
Аналогічні заходи щодо запобігання та 

врегулювання конфлікту інтересів є і в на-
шій державі, порядок та спосіб їх застосу-
вання містяться у Законі про держслужбу та 
Законі № 1700 [13].
Ще одним корупційним ризиком у сфері 

надання публічних послуг є наявність у дер-
жавних службовців дискреційних повнова-
жень.
Дискреційні повноваження — сукуп-

ність прав та обов’язків органів державної 
влади й місцевого самоврядування та їх по-
садових осіб, що надають їм можливість на 
власний розсуд визначити повністю чи част-
ково вид і зміст управлінського рішення, 
яке приймається, або можливість вибору на 
власний розсуд одного з декількох варіантів 
управлінських рішень, передбачених нор-
мативно-правовим актом [4].
Дискреційні повноваження у сфері на-

дання публічних послуг мають такі основні 
ознаки: дають змогу державному органу 
(посадовій особі) на власний розсуд оціню-
вати юридичний факт та обирати одну із 
декількох встановлених у нормативно-пра-
вовому акті форм реагування на цей факт, 
унаслідок чого можуть виникати, зміню-
ватись або припинятися правовідносини; 
надають можливість державному органу 
(посадовій особі) на власний розсуд обира-
ти міру публічно-правового впливу щодо 
фізичних та юридичних осіб, його вид, роз-
мір, спосіб реалізації; надають можливість 
державному органу (посадовій особі) на 
власний розсуд визначати строки і спосіб 
виконання управлінського рішення, у тому 
числі передавати виконання прийнятого 

рішення підлеглим особам, іншим держав-
ним органам [4].
Водночас необхідно відзначити, що 

лише наявність дискреційних повноважень 
не завжди призводить до скоєння держав-
ними службовцями корупційних правопо-
рушень[4].
Саме вихід за межі дискреційних повно-

важень у сфері надання публічних послуг 
підвищує ризик скоєння правопорушень. 
Це виникає тоді, коли нормативно-право-
вий акт або пов’язані з ним акти не містять 
юридичних засобів, що дають змогу забез-
печити використання дискреційних повно-
важень у чітко визначеному обсязі, необхід-
ному для належного виконання державним 
службовцем своїх прав і обов’язків [4].
Прикладом такого перевищення може 

служити нормативний припис, що надає 
державному службовцю право витребову-
вати у фізичних і юридичних осіб додатко-
ві матеріали та інформацію на свій розсуд, 
без конкретизації мети, строків і підстав для 
прийняття такого рішення [4].
Дієвим засобом зменшення цього коруп-

ційного ризику у сфері надання публічних 
послуг буде виключення (чи суттєве обме-
ження) із нормативно-правових актів або 
пов’язаних з ними організаційно-розпо-
рядчих документів (посадові інструкції, до-
ручення тощо) дискреційних повноважень, 
а також встановлення чітких обсягів та меж 
таких повноважень при прийнятті управ-
лінських рішень [13].
Отже, можна виділити наступні основні 

причини корупційних ризиків інституційно-
функціонального характеру в системі публічної 
адміністрації України: 

1) поєднання в одному органі виконавчої 
влади функцій з вироблення політики та нор-
мотворчості з функціями поточного адміні-
стрування (у т.ч. надання публічних послуг). 
Така практика породжує проблеми підзаконної 
нормотворчості, зокрема: коли органи виконав-
чої влади, що мають у своїй діяльності застосо-
вувати законодавство, самостійно розробляють 
законодавство «під себе», керуючись власними 
корпоративними інтересами. Як приклад, нор-
мативні акти, що застосовують податкові орга-
ни розробляються не Міністерством фінансів, а 
самою Державною податковою адміністрацією. 
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Також цікавою є природа так званих «податко-
вих роз’яснень», які названі у законі «оприлюд-
ненням офіційного розуміння окремих положень 
податкового законодавства контролюючими ор-
ганами в межах їх компетенції, що використо-
вується при обґрунтуванні їх рішень під час про-
ведення апеляційних процедур». Повноваження 
органів публічної адміністрації мають відпові-
дати вимогам Конституції України та законів 
України, не можуть визначатися у підзаконних 
нормативно-правових актах, поширюватись та 
тлумачитися вактах органів виконавчої влади. 

2) поєднання в одній інституції (одному 
органі) функцій з надання публічних послуг і 
контрольно-наглядових (інспекційних) функцій. 
Поєднання в компетенції одного органу повно-
важень з надання публічних послуг та конт-
рольно-наглядових функцій породжує корупційні 
ризики, пов’язані з так званим розширенням 
повноважень відповідного органу, зменшенням 
об’єктивності розгляду та перегляду адміністра-
тивних справ. Адже очевидно, що агентський 
(обслуговуючий) тип діяльності та інспекцій-
ний тип діяльності потребують різних методів 
та форм. Також у випадку порушення правил 
видачі певного дозволу (ліцензії), орган що інспек-
туватиме діяльність приватної особи, з одного 
боку, не буде зацікавлений у виявленні (фіксації) 
«помилки» зі сторони свого ж «відомства», та 
фактично опиняється поза межами зовнішньо-
го контролю, що також є добрим ґрунтом для 
зловживань.
Таким чином, своєчасний аналіз корупцій-

них ризиків та вжиття превентивних антико-
рупційних заходів дадуть можливість виключи-
ти порушення державними службовцями зако-
нодавства України, позитивно вплинуть на по-
кращення роботи цих органів та сприятимуть 
підвищенню їх авторитету.
Корупції можна запобігти лише тоді, коли 

кожний державний службовець почне відчувати 
свою відповідальність за досягнення загальної 
мети створення вільного від корупції державно-
го органу. Це означає, що всі працівники пови-
нні дбати про те, щоб сторонні особи не мали 
можливості впливати на рішення державного 
службовця і що корумпованих колег не можна 
прикривати через почуття солідарності або ло-
яльності.
Отже, корупційні ризики у сфері надання 

публічних послуг — це сукупність правових, ор-

ганізаційних та інших факторів і причин, які 
породжують, заохочують (стимулюють) осіб до 
скоєння корупційних правопорушень у сфері на-
дання публічних послуг під час виконання ними 
функцій держави або місцевого самоврядування.
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SUMMARY 
The scientifi c article is devoted to understanding 

the peculiarities of the essence of corruption risks 
in the fi eld of public service provision. It was 
established that a timely analysis of corruption risks 
and the adoption of preventive anti-corruption 
measures will make it possible to exclude violations 
of the legislation of Ukraine by civil servants, have 
a positive effect on improving the work of these 
bodies and contribute to increasing their authority.

Corruption can be prevented only when every 
civil servant begins to feel his responsibility for 
achieving the general goal of creating a corruption-
free public body. This means that all employees must 
ensure that outsiders do not have the opportunity to 
infl uence the decisions of a public servant and that 
corrupt colleagues cannot be covered up out of a 
sense of solidarity or loyalty.

Therefore, corruption risks in the fi eld of public 
service provision are a set of legal, organizational 
and other factors and reasons that generate, 
encourage (stimulate) persons to commit corruption 
offenses in the fi eld of public service provision 
during their performance of state or local self-
government functions.

Key words: prevention of corruption, 
corruption, service, reasons, public service.
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У статті досліджуються різні підходи до 
цілісного уявлення природи розсуду в адміні-
стративному судочинстві. Зазначається, 
що формування інституту судового розсуду 
в українському правовому полі пов’язане із 
низкою питань, які заслуговують на окрему 
увагу. До таких, зокрема, відносяться фак-
тори, які через свою недослідженість ста-
ють на перешкоді для визначення самого 
терміна «розсуд» та його закріплення на за-
конодавчому рівні, а саме: невизначеність 
ролі свободи суддівського розсуду у правовому 
регулюванні; відсутність чітко визначених 
критеріїв оцінювання відповідних понять 
чи обставин; неможливість процесуальним 
законодавством України визначити єдиний 
механізм застосування уніфікованих норм 
права до унікальності та багатоманіття 
адміністративних правовідносин в умовах 
нестабільності законодавчої системи.
Акцентується увага на тому, що одні-

єю із особливостей, які варто враховувати 
при визначенні ролі свободи суддівського 
розсуду та форм його прояву, є суб’єктивно-
психологічна складова носія розсуду та озна-
ка правомірної когнітивно-альтернативної 
поведінки, тобто вибору варіанта легальної 
“свободи” (розсуду) щодо визначення (тлу-
мачення) змісту норми права. 
Вказується на те, що суддівський розсуд 

виступає певним правовим засобом регулю-
вання відносин з громадянами, а саме їх 
довіри до суддівської гілки влади як до меха-
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нізму доступу до правосуддя та захисту по-
рушених прав, які уособлюють образ рівно-
ваги, справедливості та верховенства права 
в дії, таким чином виступаючи маркером 
рівня правосуддя.
Констатується, що психологічний вибір 

поведінкової настанови у сукупності з різно-
видом необхідних нововведень у нормативне 
закріплення форм реалізації повноважень 
судді має передбачати певні стандарти оці-
нювання та прийоми, які вже використо-
вуються Верховним судом України при уза-
гальненні практики тлумачення положень 
законодавства для впровадження ефектив-
ного механізму вирішення справ по суті та 
вибору належних форм захисту порушених 
прав і свобод людини.
Зроблено висновок, що в умовах проце-

су активної інтеграції української судової 
системи до європейських та інших між-
народних стандартів, відмінних від радян-
ських, всі перераховані у статті складнощі, 
які залишаються не вирішеними законо-
давством, ускладнюють та уповільнюють 
становлення інституту судового розсуду як 
в цілому, так і конкретно в адміністратив-
них правовідносинах, попри нагальність 
такої потреби часом та вимог українського 
суспільства.
Ключові слова: дискреція суду, розсуд, 

альтернативний вибір, адміністративне 
судочинство, відновлення порушених прав 
та свобод.
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Постановка проблеми
В умовах євроінтеграційних проце-

сів та судової реформи, що відбуваються 
в Україні, адміністративне судочинство, 
без перебільшення, можна вважати осно-
вним засобом захисту прав та інтересів 
фізичних і юридичних осіб у сфері пу-
блічно-правових відносин від порушень з 
боку суб’єктів владних повноважень. Цей 
захист повинен відбуватися «…шляхом 
справедливого, неупередженого та сво-
єчасного розгляду справ» [1, с. 22]. Тому 
вдосконалення адміністративного судо-
чинства в Україні буде сприяти: впрова-
дженню додаткових гарантій фізичних і 
юридичних осіб на справедливий суд; по-
доланню роз’єднаності судової влади; за-
безпеченню оптимізації та уніфікації про-
цедур здійснення правосуддя загальними 
та спеціалізованими судами на всіх його 
стадіях та в усіх інстанціях згідно з євро-
пейськими стандартами [1, с. 27]. Між тим, 
варто зазначити, що сучасна українська 
демократія зазнає реформування щодня. 
Кількість зареєстрованих законопроєктів 
зростає в геометричній прогресії, проте 
правове визначення судового розсуду у 
адміністративному судочинстві України 
на законодавчому рівні досі не впрова-
джено, хоча в судовій практиці це визна-
чення вже давно активно використовуєть-
ся правозастосувачами, навіть з огляду на 
їх різне тлумачення.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

Відзначимо, що проблемні питання 
удосконалення адміністративного судо-
чинства в різні часи досліджували у сво-
їх працях такі вчені-адміністративісти, 
як: Авер’янов В., Битяк Ю., Бринцев В., 
Демченко В., Кобилянський М., Колпа-
ков В., Коломоєць Т., Коліушко І., Ком-
зюк А., Кузьменко О., Куйбіда Р., Литвин 
Н., Матвійчук В., Миколенко О., Пасенюк 
О., Педько Ю., Руденко А., Селіванов А., 
Тищенко М. та ін. Разом з тим, питання 
використання судівського розсуду дослі-
джували Бевзенко В., Лагода О.,Канцір В., 
Куфтирєв П.,Панова Г., Рісний М., Сень-
ків О., Хорошковська Д., Шевченко А., Шев-

чук С. Віддаючи належне вищезазначеним 
фахівцям та результатам їх наукових до-
сліджень, окремі питання, що стосуються 
розсуду в адміністративному судочинстві, 
усе ще потребують додаткового вивчення, 
що зумовлює актуальність дослідження і є 
основою для наукових пошуків авторів та 
підготовки цих матеріалів.

Мета дослідження
Метою цієї статті є дослідження про-

блем нормативно-правового визначення 
судового розсуду, який застосовується в 
адміністративному судочинстві.

Виклад основного матеріалу
Сучасна судова практика Касаційно-

го адміністративного суду в складі нового 
Верховного Суду України йде шляхом ак-
тивного розвитку в частині трактування та 
узагальнення судового досвіду при засто-
суванні інституту розсуду в адміністратив-
ному процесуальному праві України. 
Так, за останні чотири роки, ми може-

мо констатувати декілька успішних спроб 
відокремлення українського підходу до 
застосування суддівського розсуду у сучас-
ній процесуальній площині від радянської 
догматичної доктрини, де на той час аль-
тернативні варіанти вирішення правових 
проблем не розглядалися.
Саме про такі спроби наразі і гово-

рять постанови вищих адміністративних 
інстанцій українських судів, де відкрито 
висловлюється позиція про неможливість 
обмеження суду у виборі способів віднов-
лення порушених прав та свобод[2], чим 
фактично акцентовано увагу на необхід-
ності розширення повноважень суду, що 
в умовах тривалої судової реформи, має 
неабиякі які шанси на підвищення можли-
вість реального вирішення спірних право-
відносин та забезпечення судової системи 
чинними механізмами захисту порушених 
прав та свобод.
Втім, навіть з огляду на цілеспрямовані 

зусилля та сприяння самих суддів створи-
ти обґрунтовану теоретичну та практичну 
основу для формування належного пра-
вового рівня судового розсуду в адміні-
стративних правовідносинах, існує багато 
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складнощів у визначенні самого поняття, 
його меж та сфери застосування.
Така правова невизначеність у певній 

мірі зумовлена комплексом факторів, які 
прямо чи опосередковано пов’язані між 
собою. До таких, зокрема, можна віднести 
наступні:

 неозначеність вибору сенсового 
різноманіття слів “розсуд”,“угляд”, “дис-
креція”;

 надання неповного аналізу теоре-
тичних досліджень цього терміну та його 
природи, що зумовлено “відносно недав-
нім запровадженням самостійності орга-
нізаційного інституту правосуддя в адміні-
стративних справах”[3,c.28];

 невизначеність ролі свободи суддів-
ського розсуду у правовому регулюванні;

 відсутність чітко визначених кри-
теріїв оцінювання відповідних понять чи 
обставин;

 неможливість процесуальним за-
конодавством України визначити єдиний 
механізм застосування уніфікованих норм 
права до унікальності та багатоманіття ад-
міністративних правовідносин в умовах 
нестабільності законодавчої системи.
Пропонуємо зупинитися саме на цих, 

на нашу думку, основних проблемах, які 
станом на сьогоднішній час гальмують роз-
виток та нормативну визначеність розсуду 
в адміністративному правосудді України.
Верхню сходинку у цьому списку за-

ймає неозначеність вибору сенсового різ-
номаніття тотожних слів, таких як “роз-
суд”, “угляд”, “дискреція”, яке на наше 
переконання, викликано, у першу чергу, 
через неоднозначність перекладу з інозем-
них мов та лексичних забарвлень, якими 
їх наділено.

 Так, якщо взяти термін “дискреція” 
на двох найбільш розповсюджених мовах 
світу, англійській - а discretion [4] та фран-
цузькій - ladiscretion [5], то в перекладі 
отримаємо декілька схожих синонімічних 
за своїм значенням слів, серед яких будуть: 
обачність, розсудливість, свобода дій, дис-
креція, довірливість, обережність. 
Тобто сам по собі термін має декіль-

ка визначальних значень, таких як влас-
на думка, моральна якість, індивідуальна 

свобода дії, вирішення певного питання 
на власний вибір та поводження себе об-
думано. 
Тобто законодавцю необхідно визна-

чити, яке смислове навантаження буде 
використано в правових відносинах між 
судом та учасниками процесу та процесу-
альній діяльності щодо їх реалізації.
Наступну сходинку посідає нестача те-

оретичних досліджень терміна судовий 
розсуд та його природи, що в частині ви-
никнення самостійного організаційного 
інституту правосуддя в адміністративних 
справах викликано, на нашу думку, зокре-
ма, тим, що становлення адміністративних 
судів в Україні почалося досить пізно у по-
рівнянні із розвитком цього інституту в ін-
ших країнах, а саме з моменту затверджен-
ня у 1992 році Верховною Радою Украї ни 
Концепції судово – правової реформи, 
якою було запроваджено адміністративне 
судочинство, метою якого був розгляд спо-
рів між громадянами і органами держав-
ного управління[6, c.4]. 
Що стосується міжнародного досві-

ду, то сучасні методи досягнення цілей  
адміністративної  юстиції  у таких краї-
нах як Німеччина, ще в 1949 р. визначи-
ли засадничі елементи німецької  системи 
адміністративної  юстиції , у яких наголос 
зроблено на права громадян щодо вла-
ди та процесу судового забезпечення цих 
прав. Іншим прикладом є держави англо-
саксонської  (прецедентної ) системи права, 
зокрема, Сполучені Штати Америки, Вели-
ка Британія та Канада, які ще з середини 
ХХ століття надали повноваження щодо 
розгляду позовів проти адміністрації  за-
гальним судам [7,с.28-29]. 
І хоча українська правова система від-

носиться до романо-германської система 
права, останнім часом вітчизняне право-
суддя взяло курс на зближення з англо-
саксонською системою, яка все ж таки 
за своєю природою та змістом має більш 
суддівський характер права, що у питанні 
розсуду, на наше переконання, краще ім-
понує сучасному демократичному суспіль-
ству. 
Втім, варто зауважити, що останнім-

часом людство так швидко розвивається, 
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що ні одна судова система не здатна в по-
вній мірі забезпечити та задовольнити за-
хист прав та свобод людини через стрімке 
збільшення різноманіття таких правовід-
носин, де адміністративні відносини за-
ймають далеко не останнє місце. 
Саме тому зараз тенденція йде до змі-

шаної системи, оскільки держава вправі 
самостійно вибирати, які інститути мати-
муть дієвий вплив та викликатимуть дові-
ру в суспільстві.
Тобто гальмування процесу закрі-

плення на законодавчому рівні інституту 
адміністративної  юстиції  довго не давало 
можливості перейти від теорії до прак-
тики, що в подальшому стримало дослі-
дження самої специфіки предмета справ, 
які відносяться до адміністративної юрис-
дикції та які “об’єктивно породжують ха-
рактерні юридичні властивості судового 
розсуду у справах та механізму його реа-
лізації, що є дещо відмінними від законо-
мірностей, притаманних розсуду судового 
органу і його здійсненню в інших видах 
судових проваджень”[3, с.28].
Наступними та найбільш дискусійни-

ми, на нашу думку, є два фактори, які тісно 
між собою пов’язані, серед яких невизна-
ченість ролі свободи суддівського розсуду 
у правовому регулюванні та відсутність 
чітко визначених критеріїв оцінювання 
відповідних понять чи обставин.
Загальновідомо, що “…кожен, хто за-

стосовує норму права, неодмінно мусить 
витлумачити її “для себе”(П. М. Рабіно-
вич)[8, c.148]. У цьому випадку суд не  
якимось специфічним суб’єктом засто-
сування норм права, а відтак і розсуд уу 
цьому розумінні не буде відрізнятися від 
звичайного тлумачення закону. Оскільки 
праворозуміння судді фактично є актом 
юридичного мислення, яке спрямоване 
на з’ясування дійсного змісту норм пра-
ва [9, с.116]. За таких обставин, на думку 
деяких науковців, розширене і обмежене 
тлумачення не повинно вносити ніяких 
змін у “дійсний” зміст норми права про 
що свого часу зауважив Недбайло П.Е. 
[10, с.112], оскільки це може призвести до 
“…необґрунтованого звуження чи розши-

рення сфери дії норми” (Т. Гогусь) [11, с. 
83].
Так, Постановою № 12 від 24 жовтня 

2008 р. Пленум Верховного Суду України 
вказав, що підставою для скасування су-
дового рішення є “…тлумачення закону, 
який хоч і підлягав застосуванню, але його 
зміст і сутність сприйнято неправильно че-
рез розширене чи обмежене тлумачення 
[12, с.12]”
Вищевказана позиція виражає загаль-

не правило, яке, на нашу думку, містить 
виняток. Фарбер Д. і Шері С. вказують, що 
“…інтерпретаційна дискреція існує тільки 
тоді, коли закони допускають декілька тлу-
мачень їхнього змісту із різними значення-
ми” [13, с. 155]. У цій ситуації, як вважає-
С. Шевчук, суд “…здійснює прерогативу 
вибору ”[14, с. 262]. Такий випадок має 
місце, коли закон містить відносно визна-
чені за змістом норми, наприклад, з оці-
ночними поняттями. Зміст цієї норми ви-
значається судом згідно з критеріями, які 
можуть й не бути прямо закріпленими в 
законі, але об’єктивно випливають з його 
загального змісту і формальної логіки [3, 
c. 84]. У таких ситуаціях, навіть з повним 
врахуванням вказаних критеріїв, суд воло-
дітиме певною за обсягом легальною “сво-
бодою” (розсудом) щодо визначення (тлу-
мачення) змісту цієї норми права (вибору 
варіанту її змісту). Конкретний зміст і об-
сяг судового розсуду буде індивідуальним у 
кожному випадку і залежатиме від характе-
ру правовідносин, до яких ця норма засто-
совується, та наявної “кількості” і “якості” 
фактичних обставин її реалізації (ситуатив-
ний розсуд). Таким чином, розсуд суду за-
конно впливає на тлумачення ним відносно 
визначених за змістом норм права.
Беручи до уваги, що дискреційні по-

вноваження тісно пов’язані із правосвідо-
містю суб’єкта правозастосовної практики, 
наявність чого обумовлює саму можли-
вість вирішення юридичного конфлікту, 
адже варіативність суспільних відносин та 
спірних ситуацій у сфері адміністративно-
процесуального права (за наявності фор-
мальної визначеності та фактичної кіль-
кісної обмеженості правових приписів) 
передбачає право і одночасно обов’язок 
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правозастосувача (носія) оцінювати кож-
ний випадок під різним кутом зору, врахо-
вуючи найменші деталі та переводячи їх у 
юридичну площину.
Відтак, однією із особливостей, які вар-

то враховувати при визначенні ролі свобо-
ди суддівського розсуду та форм його про-
яву, це суб’єктивно-психологічна складова 
носія розсуду та ознаку правомірної ког-
нітивно-альтернативної поведінки, тобто 
вибору варіанта легальної “свободи” (роз-
суду) щодо визначення (тлумачення) зміс-
ту норми права.
Оскільки саме так формуються дис-

креційні повноваження суддів, за тим, що 
останні виникають у межах відповідного 
суб’єктивного психологічного вибору від-
повідної поведінкової настанови вище-
вказаного суб’єкта, тому останньому до-
водиться робити правомірний вибір варі-
анту поведінки, що здійснюється шляхом 
застосування суддівського розсуду.
Ця складова і є тією лінію, яка прово-

дить чітку межу в сприйманні учасниками 
правовідносин, класичного у своєму розу-
мінні, прояву свободи органів публічної 
адміністрації в обранні альтернативної по-
ведінки, так званого «адміністративного 
розсуду» та суддівського розсуду (дискре-
ційних повноважень суду/судді). 
Разом із тим, дискреційні повноважен-

ня суддів є особливим видом дискреції, 
своєрідним юридичним феноменом, «який 
абсолютно недоречно порівнювати з дис-
креційними повноваженнями виконавчої 
чи законодавчої гілок влади»[15, c.52], на 
що звернув увагу Венгер В. М., оскільки 
фактично Кодекс адміністративного судо-
чинства України (у чинній редакції) не міс-
тить імперативної норми щодо примусово-
го вибору певної поведінкової настанови. 

Таким чином, в умовах сьогодення, для ви-
рішення справи по суті, суддя може вийти за 
межі позовних вимог, якщо це необхідно для 
ефективного захисту прав, свобод, інтересів 
людини і громадянина, інших суб’єктів у сфе-
рі публічно-правових відносин від порушень з 
боку суб’єктів владних повноважень [16, c.4].
Для обрання належного способу захисту особи, 
суддя опирається не тільки на наявні повнова-
ження, а й на особистий розсуд, відтак та-

кий розсуд виникає в межах суб’єктивного 
психологічного вибору відповідної поведін-
кової настанови суб’єкта, тобто в межах роз-
суду реалізується суб’єктивне право[17,-
с. 127]. 
Хоча багато науковців можуть не пого-

дитися із вказаним твердженням, оскільки 
є декілька підходів щодо природи дис-
креційних повноважень, за якими вису-
ваються твердження, що дискреційне по-
вноваження – це владне повноваження, а 
тому його не слід визначати через понят-
тя «суб’єктивне право», яке може бути за-
стосоване лише до приватних осіб через 
те, що приватна особа, «реалізуючи власні 
суб’єктивні права, самостійно вирішує – ко-
ристуватися ними чи ні, то владний суб’єкт 
(його посадова особа) зобов’язаний реалізо-
вувати свої повноваження» [18, с. 40]. Втім, 
попри це, на нашу думку, мова йде не про 
те, що суддя як суб’єкт розсуду відмовля-
ється від реалізації покладених на нього 
повноважень, річ у тому, що не варто ото-
тожнювати судову систему з іншими орга-
нами владних повноважень, які належать до 
виконавчої гілки влади та мають чіткі риси 
підпорядкування та підзвітності, чого немає 
у судовій гілці влади, оскільки саме самостій-
ність та незалежність суддів, яка забезпечу-
ється статтею 126 Конституції України[19], 
є необхідною умовою демократичного по-
літичного режиму. Саме автономність судів 
і наділяє їх правозастосувачів специфічним 
видом розсуду. Вільний розсуд судді обме-
жений лише законом, мораллю та внутріш-
нім переконанням[20, c.20].
Крім того, суддівський розсуд виступає 

певним правовим засобом регулювання 
відносин з громадянами, а саме їх довіри 
до суддівської гілки влади як до механізму 
доступу до правосуддя та захисту поруше-
них прав, які уособлюють образ рівнова-
ги, справедливості та верховенства права 
в дії, таким чином виступаючи маркером 
рівня правосуддя.
Права людини сьогодні є універсаль-

ним критерієм оцінки функціонування ор-
ганів публічної влади та суду. Крізь при-
зму прав людини, інколи навіть не спо-
ріднених, на перший погляд, з функціону-
ванням владних інституцій, Європейський 
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суд з прав людини дає оцінку дотримання 
міжнародних зобов’язань державою зага-
лом.
Враховуючи, що дискреційні повнова-

ження виражаються у праві носія розсуду 
прийняти оптимальне рішення в кожній 
конкретній ситуації, відповідно до норма-
тивно визначених принципів, засад і цілей 
права та конкретних життєвих обставин, 
особа, яка вчиняє такі повноваження, у 
цьому випадку – суддя, зобов’язаний ді-
йти до правомірного рішення через влас-
ний синтезований підхід до алгоритму ви-
значення своєї поведінки, оскільки суддя 
повинен пропустити крізь призму своєї 
свідомості відповідний нормативно-право-
вий припис та здійснити його системний 
аналіз у рамках його взаємодії з іншими 
нормативними приписами.
Отже, психологічний вибір поведінко-

вої настанови у сукупності з різновидом 
необхідних нововведень у нормативне за-
кріплення форм реалізації повноважень 
судді має передбачати певні стандарти 
оцінювання та прийоми, які вже викорис-
товуються Верховним судом України при 
узагальненні практики тлумачення по-
ложень законодавства для впровадження 
ефективного механізму вирішення справ 
по суті та вибору належних форм захисту 
порушених прав і свобод людини.
Серед таких прийомів, у своєму науко-

вому дослідженні Мойсеєнко Г.В. виділяє 
наступні:

1) перерахування приблизного перелі-
ку подібних явищ та термінів, який із вра-
хуванням вимог часу буде доповнюватися;

2) деталізація обставин шляхом наве-
дення конкретних прикладів;

3) формулювання визначень, врахову-
ючи абстрактні судження [21, c.178-179].
Тобто дискреційні повноваження бу-

дуть надаватися у спосіб, який закріпле-
ний в оціночному понятті, відносно визна-
ченій нормі, альтернативній нормі, нормі 
із невизначеною гіпотезою.
Таким чином, якщо розглядати 

суб’єктивно-психологічну складову в ас-
пекті судової дискреції, то ми зіштовхує-
мося із досить складним внутрішнім інте-
лектуально-вольовим механізмом суб’єкта 

по кваліфікації фактичних обставин, що за 
своєю сутністю є застосуванням норм пра-
ва, тобто використанням правового наслід-
ку як логічного висновку, що випливає із 
встановлення передумов і визначення на-
лежної поведінки. Втім, взаємний зв’язок 
обставин справи має досліджуватися лише 
в їх сукупності, а не як окремі складові. 
Отже, основоположну роль у розсуді 

має адміністративна процедура, за резуль-
татами якої, ми отримуємо пропорційне 
використання норм права у поєднанні із 
оцінкою фактичних обставин, що на нашу 
думку, визначатиме чітку роль свободи 
суддівського розсуду у правовому регулю-
ванні.
До числа цих підстав ми також віднесли 

прогалини процесуального законодавства 
України та відносну невизначеність змісту 
правових норм [22, c.85], а зокрема, відсут-
ність нормативно визначених понять, які 
не дають можливість визначити єдиний 
механізм застосування уніфікованих норм 
права до адміністративних правовідносин. 
Таким чином, законодавцю виявилось не 
під силу розроблення інструменту, який 
буде адаптований до всіляких складових, 
які паралельно можуть бути ускладнені 
широким різновидом обставин чи фактів.
У цьому випадку каменем спотикання 

слугують дві основні причини:
- практична неможливість нормативно 

передбачити весь спектр обставин, за яких 
відбувається вчинення юрисдикційних 
дій, які змогли б у повній мірі забезпечи-
ти дослідження обставин, належну оцін-
ку спірних правовідносин для ухвалення 
правомірного рішення; 

- абсолютна нормативна визначеність 
із чітко охарактеризованими оціночни-
ми поняттями та варіативністю вибору 
суб’єктом відповідної поведінкової наста-
нови, які втрачають свою головну функ-
цію, за умови, що їх структура має замкну-
ту форму без можливості вийти за межі 
змісту, зафіксованого у правовій нормі [21, 
c. 179].
Якщо ж говорити про публічно-правові 

правовідносини, то їх юридична сутність 
та значення процесуальних перспектив 
адміністративної юрисдикції, закладеної 
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приписами Кодексу адміністративного су-
дочинства України, вимагає більш деталь-
ного дослідження та додаткового пояснен-
ня через те, що сама природа таких відно-
син не має чітко визначених критерії оці-
нювання відповідних понять чи обставин, 
що, з одного боку, дає служителям феміди 
змогу проявити суб’єктивний суддівський 
розсуд, а з іншого боку, не дозволяє ви-
робити певну методику застосування тих 
чи інших механізмів у справах, де є схожі 
риси (ознаки). 
Тобто, підсумовуючи, варто зазначити, 

що в умовах процесу активної інтеграції 
української судової системи до європей-
ських та інших міжнародних стандартів, 
відмінних від радянських, усі вище пере-
раховані складнощі, які залишаються не 
вирішеними законодавством, ускладню-
ють та уповільнюють становлення інсти-
туту судового розсуду як у цілому, так і 
конкретно в адміністративних правовід-
носинах, попри нагальність такої потреби 
часом та вимог українського суспільства.
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SUMMARY 
The article explores different approaches 

to a holistic view of the nature of discretion in 
administrative proceedings. It is noted that the 
formation of the institution of judicial discretion 
in the Ukrainian legal fi eld is connected with a 
number of issues that deserve special attention. 
These, in particular, include factors that, due to 
their inscrutability, stand in the way of defi ning the 
very term “discretion” and its consolidation at the 
legislative level, namely: the uncertainty of the role of 
the freedom of judicial discretion in legal regulation; 
lack of clearly defi ned criteria for evaluating relevant 
concepts or circumstances; the impossibility of the 
procedural legislation of Ukraine to determine a single 
mechanism for the application of unifi ed legal norms 
to the uniqueness and diversity of administrative legal 
relations in the conditions of the instability of the 
legislative system.

Attention is focused on the fact that one of the 
features that should be taken into account when 
determining the role of the freedom of judicial 
discretion and the forms of its manifestation is the 
subjective-psychological component of discretion and 
a sign of legitimate cognitive-alternative behavior, 
namely the choice of the option of legal “freedom” 
(discretion) regarding the defi nition (interpretation) 
of the content of the law.

It is indicated that judicial discretion acts as a 
certain legal means of regulating relations with 
citizens, namely their trust in the judicial branch of 
government as a mechanism for access to justice and 
protection of violated rights, which embody the image 
of balance, justice and the rule of law in action, thus 
speaking a marker of the level of justice.

It is stated that the psychological choice of the 
behavioral instruction in combination with a variety of 
necessary innovations in the normative consolidation 
of the forms of exercise of the judge’s powers should 
provide for certain evaluation standards and 
techniques that are already used by the Supreme Court 
of Ukraine in the generalization of the practice of 
interpreting the provisions of the legislation for the 
implementation of an effective mechanism for solving 
cases on the merits and choosing appropriate forms 
of protection of violated human rights and freedoms.

It was concluded that in the process of active 
integration of the Ukrainian judicial system into 
European and other international standards, 
different from the Soviet ones, all the diffi culties 
listed in the article, which remain unresolved by 
legislation, complicate and slow down the formation 
of the institution of judicial discretion both in general 
and specifi cally in administrative legal relations, 
despite the urgency of such a need at times and the 
requirements of Ukrainian society.

Keywords:judicial discretion, discretion, 
alternative choice, administrative proceedings, 
restoration of violated rights and freedoms.
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ÊÎÌÓÍ²ÑÒÈ×ÍÀ ÑÈÌÂÎË²ÊÀ ßÊ ÏÐÅÄÌÅÒ 
ÑÊËÀÄÓ ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍß, 

ÏÅÐÅÄÁÀ×ÅÍÎÃÎ ÑÒ.436-1 ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ 
ÊÎÄÅÊÑÓ ÓÊÐÀ¯ÍÈ

З метою недопущення повторення зло-
чинів комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів, будь-якої дискримінації за націо-
нальною, соціальною, класовою, етнічною, 
расовою або іншими ознаками у майбутньо-
му, відновлення історичної та соціальної 
справедливості, усунення загрози незалеж-
ності, суверенітету, територіальній ціліс-
ності та національній безпеці України 9 
квітня 2015 р. було прийнято Закон Укра-
їни №317-VIII, який засуджує комуністич-
ний та націонал-соціалістичний (нацист-
ський) тоталітарні режими в Україні, 
визначає правові основи заборони пропаган-
ди їх символіки та встановлює порядок лік-
відації символів комуністичного тоталітар-
ного режиму.
Падіння тоталітарних режимів жод-

ним чином не вичерпує їх суспільної небез-
пеки. І питання не лише у відновленні іс-
торичної справедливості, повазі до пам’яті 
жертв цих режимів, а в засудженні ідеології, 
як такої, що несумісна з парадигмою осно-
воположних прав і свобод людини і громадя-
нина, гарантованих Загальною декларацією 
прав людини.
Питання кримінально-правової проти-

дії пропаганді комуністичного та нацист-
ського тоталітарних режимів недостатньо 
досліджене, наявні окремі пропозиції є дис-
кусійними та до кінця не розкритими, що 
небезпечно для правозастосування, проте 
природно для науки. А тому встановлення 
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кримінально-правової заборони пропаганди 
злочинної символіки загалом є обґрунтова-
ним кроком законодавця, який спрямований 
проти пропаганди тоталітарної ідеології та 
недопущення повторення злочинів комуніс-
тичного тоталітарного режиму. 
Ключові слова: комуністичний тоталі-

тарний режим, націонал-соціалістичний 
(нацистський) тоталітарний режим, про-
паганда, виготовлення, поширення, публіч-
не використання.

Постановка проблеми
З метою недопущення повторення зло-

чинів комуністичного та націонал-соціа-
лістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів, будь-якої дискримінації за націо-
нальною, соціальною, класовою, етнічною, 
расовою або іншими ознаками у майбут-
ньому, відновлення історичної та соціаль-
ної справедливості, усунення загрози не-
залежності, суверенітету, територіальній 
цілісності та національній безпеці Украї-
ни 9 квітня 2015 р. було прийнято Закон 
України №317-VIII, який засуджує кому-
ністичний та націонал-соціалістичний (на-
цистський) тоталітарні режими в Україні, 
визначає правові основи заборони пропа-
ганди їх символіки та встановлює порядок 
ліквідації символів комуністичного тоталі-
тарного режиму [1]. На підставі цього за-
конодавчого акту внесено відповідні зміни 
до ст.436-1 «Виготовлення, поширення 
комуністичної, нацистської символіки та 
пропаганда комуністичного та націонал-
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соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів» КК України.
З цього приводу суддя 

О.О.Первомайський в окремій думці сто-
совно Рішення Конституційного Суду 
України у справі за конституційним по-
данням 46 народних депутатів України 
щодо відповідності Конституції України 
(конституційності) Закону України «Про 
засудження комуністичного та націонал-
соціалістичного (нацистського) тоталітар-
них режимів в Україні та заборону про-
паганди їхньої символіки» зазначив, що 
комуністична ідеологія не зникла, а істот-
но впливала на суспільне життя і політи-
ку, а члени Комуністичної партії України 
тривалий час були представлені в україн-
ському парламенті та інших органах дер-
жавної влади. За цією ідеологією також 
виправдовувались посягання Російської 
Федерації на незалежність, суверенітет та 
територіальну цілісність України, анексія 
та окупація країною-агресором частини 
території нашої держави [2]. Не можна 
не погодитись із тим, що падіння тоталі-
тарних режимів жодним чином не вичер-
пує їх суспільної небезпеки. І питання не 
лише у відновленні історичної справедли-
вості, повазі до пам’яті жертв цих режи-
мів, а в засудженні ідеології, як такої, що 
несумісна з парадигмою основоположних 
прав і свобод людини і громадянина, га-
рантованих Загальною декларацією прав 
людини [3].

Аналіз останніх досліджень
Деякі аспекти вказаної проблеми роз-

глядались працях А.А. Васильєва, В.М. Ко-
марницького, С.В.Лаби, Є.О. Письмен-
ського, О.Е. Радутного, Л.І. Скреклі, 
Т.І. Созанського, Г.З. Яремко та інших. 
Очевидно, що здійснені дослідження ма-
ють важливе значення не лише для сучас-
ної науки, але й для практики. Не мож-
на не згадати дисертаційне дослідження 
Ю.М. Беклеміщевої, у якому розглянуто 
питання кримінально-правової характе-
ристики складу злочину, передбаченого 
ст.436-1 КК України.
Водночас питання кримінально-право-

вої протидії пропаганді комуністичного та 

нацистського тоталітарних режимів недо-
статньо досліджене, наявні окремі пропо-
зиції є дискусійними та до кінця не роз-
критими, що небезпечно для правозасто-
сування, проте природно для науки. 

Постановка завдання
Метою цієї статті є аналіз предмета 

складу кримінального правопорушення, 
передбаченого ст.436-1 КК України.

Виклад основного матеріалу
Комуністичний тоталітарний режим 

1917-1991 років в Україні визнається зло-
чинним і таким, що  здійснював політику 
державного терору, яка характеризува-
лася численними порушеннями прав лю-
дини у формі індивідуальних та масових 
вбивств, страт, смертей, депортацій, кату-
вань, використання примусової праці та 
інших форм масового фізичного терору, 
переслідувань з етнічних, національних, 
релігійних, п олітичних, класових, соці-
альних та інших мотивів, заподіянням 
моральних і фізичних стражда нь під час 
застосування психіатричних заходів у по-
літичних цілях, порушенням свободи со-
вісті, думки, вираження поглядів, свободи 
преси та відсутністю політичного плюра-
ліз му, та у зв’язку з цим засуджується як 
несумісний  з основоположними правами і 
свободами людини і громадянина [1].
У п.4 ст.1 ЗУ «Про засудження кому-

ністичного та націонал-соціалістичного 
(нацистського) тоталітарних режимів в 
Україні та заборону пропаганди їхньої 
символіки» від 9 квітня 2015 р. надано ви-
черпний перелік символіки комуністично-
го тоталітарного режиму за виготовлення, 
поширення, а також публічне використан-
ня якої встановлена кримінально-правова 
заборона. Відповідна  злочинна символіка 
включає:
а) будь-яке зображення державних 

прапорів, гербів та інших символів СРСР, 
УРСР (УСРР), інших союзних або автоном-
них радянських республік у складі СРСР, 
держав так званої «народної демократії» та 
соціалістичних республік, що входили до її 
складу, крім тих, що є чинними  прапора-
ми або гербами країн світу;
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б) гімни СРСР, УРСР (УСРР), інших со-
юзних або автономних радянських респу-
блік чи їх фрагменти;

 в) прапори, символи, зображення або 
інша атрибутика, у яких відтворюється по-
єднання серпа та молота, серпа, молота та 
п’ятикутної зірки, плуга (рала), молота та 
п’ятикутної зірки;
г) символіку комуністичної партії або її 

елементи;
ґ) зображення, пам’ятники, пам’ятні 

знаки, написи, присвячені особам, які 
обіймали керівні посади в комуністичній 
партії (посаду секретаря районного комі-
тету і вище), особам, які обіймали керівні 
посади у вищих органах влади та управ-
ління СРСР, УРСР (У СРР), інших союзних 
або автономних радянських республік, ор-
ганах влади та управління областей, міст 
республіканського підпорядкування, пра-
цівникам радянських органів державної 
безпеки всіх рівнів;
д) зображення, пам’ятники, пам’ятні 

знаки, написи, присвячені подіям, 
пов’язаним з діяльністю комуністичної 
партії, із встановленням радянської вла-
ди на території України або в окремих 
адміністративно-територіальних одини-
цях, переслідуванням учасників бороть-
би за незалежність України у XX століт-
ті (крім пам’ятників та пам’ятних знаків, 
пов’язаних з оп ором і вигнанням нацист-
ських окупантів з України або з розвитком 
української науки та культури);
е) зображення гасел комуністичної 

партії, цитат осіб, які обіймали керівні по-
сади в комуністичній партії (посаду секре-
таря районного комітету і вище), осіб, які 
обіймали керівні посади у вищих органах 
влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), 
інших союзних або автономних радян-
ських республік, органах влади та управ-
ління областей, міст республіканського 
підпорядкування (крім цитат, пов’язаних 
із розвитком української науки та культу-
ри), працівників радянських органів дер-
жавної безпеки всіх рівнів;
є) назви областей, районів, населених 

пунктів, районів у містах, скверів, бульва-
рів, вулиць, провулків, узвозів, проїздів, 
проспектів, площ, майданів, набережних, 

мостів, інших об’єктів топоніміки населе-
них пунктів, підприємств, установ, органі-
зацій, у яких використані імена або псев-
доніми осіб, які обіймали керівні посади в 
комуністичній партії (посаду секретаря ра-
йонного комітету і вище), вищих органах 
влади та управління СРСР, УРСР (УСРР), 
інших союзних або автономних радян-
ських республік, працювали в радянських 
органах державної безпеки, а також назви 
СРСР, УРСР (УСРР);
ж) найменування комуністичної партії.
При цьому заборона не поширюєть-

ся на випадки використання символіки 
комуністичного тоталітарного режиму, 
символіки націонал-соціалістичного (на-
цистського) тоталітарного режиму: на 
документах державних органів та ор-
ганів місцевого самоврядування; на до-
кументах, виданих закладами освіти та 
науки, підприємствами, установами, ор-
ганізаціями до 1991 року; в експозиціях 
музеїв, тематичних виставках; у творах 
мистецтва, створених до набрання чин-
ності цим Законом; у процесі наукової 
діяльності, у тому числі під час наукових 
досліджень та поширення їх результатів 
у не заборонений законодавством Украї-
ни спосіб; на оригіналах бойових знамен; 
на державних нагородах, ювілейних ме-
далях та інших відзнаках, якими нагоро-
джувались особи до 1991 року та протя-
гом 1991-2015 років у зв’язку з річницями 
подій періоду Другої світової війни, а та-
кож на документах, що посвідчують наго-
родження ними; на намогильних спору-
дах, розташованих на території місць по-
ховань, місць почесних поховань; під час 
викладення або реконструкції (зокрема 
історичної) історичних подій; у приват-
них колекціях та приватних архівних зі-
браннях; як об’єктів антикварної торгівлі 
[1].
Виходячи з аналізу положень Закону 

України від 9 квітня 2015 р., випливає, 
що законодавець не вважає кримінально-
караним діянням носіння георгіївської 
стрічки, оскільки така не охоплюється по-
няттям злочинної символіки. Більше того, 
за вказані дії передбачена адміністративна 
відповідальність (ст.173-3 КУпАП).
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У пояснювальній записці до Закону 
«Про внесення зміни до Кодексу Украї-
ни про адміністративні правопорушення 
щодо заборони виготовлення та пропа-
ганди георгіївської (гвардійської) стрічки» 
від 16 травня 2017 р. мова йде про те, що 
георгіївська стрічка для РФ є символом її 
мілітаристичної могутності, слави імпе-
рії та радянського минулого. Вона вико-
ристовувалась з 1943 р. з метою підняття 
патріотизму в ході війни, була інкорпо-
рована до радянського Ордена Слави як 
«гвардійська стрічка». У 1945 р. вона була 
вжита на радянській медалі «За перемогу 
над Німеччиною у Великій Вітчизняній ві-
йні 1941-1945 рр.». Також з 2014 р. геор-
гіївська стрічка стала символом російської 
окупації та агресії, оскільки використову-
валась так званими «силами самооборони 
Криму». Судовій практиці України відо-
мі випадки притягнення до кримінальної 
відповідальності за публічне використан-
ня георгіївської стрічки. Так, 09 травня 
2018 Т., діючи умисно з метою викорис-
тання символіки комуністичного режиму, 
знаходячись за місцем свого мешкання о 
09 годині 00 хвилин, закріпив на ліве за-
днє пасажирське вікно свого транспорт-
ного засобу, який належить йому на праві 
приватної власності, прапор червоного ко-
льору, на якому зображені серп та молот, 
танк, п`ятикутна червона зірка з зобра-
женням серпа та молота, зображення ге-
оргіївської стрічки та напис на російській 
мові «На Берлін», які відповідно до поло-
жень п.4 ч.1ст.1 Закону України «Про за-
судження комуністичного та націонал-со-
ціалістичного (нацистського) тоталітарних 
режимів в Україні та заборону пропаганди 
їхньої символіки» від 09 квітня 2015 р. є 
символікою комуністичного тоталітарного 
режиму.
Того ж дня, продовжуючи реалізову-

вати свій умисел на публічне використан-
ня символіки комуністичного режиму, а 
саме зазначеного вище прапора, шляхом 
публічної демонстрації широкому загалу 
людей символіки комуністичного режиму, 
Т., здійснював рух на транспортному засо-
бі по вулицям м. Одеси, тим самим демон-

стрував оточенню символіку комуністич-
ного тоталітарного режиму [4]. 
Слід погодитися з позицією С.В. Лаби, 

який звертає увагу на те, що публічне ви-
користання, демонстрація або носіння 
самої лише георгіївської стрічки чи її зо-
браження повинно розглядатись як адмі-
ністративне правопорушення, оскільки 
такі дії не становлять суспільної небезпе-
ки. Натомість, якщо георгіївська стрічка 
використовувалася у комплексі з іншою 
символікою або якщо на ній були здійсне-
ні відповідні написи, які власне виступали 
гаслами комуністичного режиму, то в тако-
му випадку цим діям повинна бути надана 
кримінально-правова оцінка [5, с.102].

Висновки
Таким чином, встановлення кримі-

нально-правової заборони пропаганди 
злочинної символіки загалом є обґрунто-
ваним кроком законодавця, який спрямо-
ваний проти пропаганди тоталітарної іде-
ології та недопущення повторення злочи-
нів комуністичного тоталітарного режиму. 
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SUMMARY 
In order to prevent the repetition of the 

crimes of the communist and national socialist 
(Nazi) totalitarian regimes, any discrimination 
based on national, social, class, ethnic, racial or 
other characteristics in the future, restoration of 
historical and social justice, elimination of threats 
to independence, sovereignty, territorial integrity 
and national security of Ukraine, on April 9, 
2015, Law of Ukraine N 317-VIII was adopted, 
which condemns the communist and national 
socialist (Nazi) totalitarian regimes in Ukraine, 
defi nes the legal basis for banning the propaganda 
of their symbols, and establishes the procedure for 
liquidating symbols of the communist totalitarian 
regime.

The fall of totalitarian regimes in no way 
exhausts their social danger. And the issue is not 
only the restoration of historical justice, respect 
for the memory of the victims of these regimes, but 
the condemnation of the ideology as incompatible 
with the paradigm of the fundamental rights and 
freedoms of man and citizen, guaranteed by the 
Universal Declaration of Human Rights.

The issue of criminal legal counteraction 
to the propaganda of the communist and Nazi 
totalitarian regimes is not suffi ciently researched, 
the existing individual  proposals are debatable 
and not fully disclosed, which is dangerous for law 
enforcement, but natural for science. Therefore, 
the establishment of a criminal law ban on the 
promotion of criminal symbols is generally a 
justifi ed step of the legislator, which is directed 
against the promotion of totalitarian ideology and 
preventing the repetition of crimes of the communist 
totalitarian regime.

Key words: the Communistic totalitarian 
regime, the Nationalistic and Socialistic (Nazi) 
totalitarian regime, propaganda, production, 
distribution, public use.
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ÓÏÎÂÍÎÂÀÆÅÍÈÉ ÎÐÃÀÍ Ç ÏÈÒÀÍÜ ÏÐÎÁÀÖ²¯ 
ßÊ ÑÓÁ’ªÊÒ ÇÀÏÎÁ²ÃÀÍÍß ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ 

ÏÐÀÂÎÏÎÐÓØÅÍÍßÌ

Стаття присвячена аналізу діяльності 
уповноваженого органу з питань пробації (далі 
– УОзпП) як суб’єкта запобігання криміналь-
ним правопорушенням. Проблема несистем-
ності національного законодавства тягне за 
собою утворення колізій та порушує принципи 
правової визначеності. Це в повній мірі від-
повідає законодавству у сфері виконання по-
карань. Непослідовність та суперечливість 
внутрішнього законодавства, запровадження 
міжнародних стандартів у сфері виконання 
покарань та перехід від каральної до гуманної 
пенітенціарної системи. актуалізує потребу в 
проведенні комплексних наукових досліджень у 
цій сфері.
У статі розглядається аналіз класифікації 

вчених щодо суб’єктів запобігання криміналь-
ним правопорушенням. Розкрито проблеми 
діяльності УОзпП та її чисельну структуру. 
Проведене дослідження дає можливість кон-
статувати, що УОзпП відноситься до спеці-
алізованих суб’єктів запобігання криміналь-
ним правопорушенням і подальший розвиток 
теоретичних досліджень має ґрунтуватись 
на прогресивних зарубіжних практиках діяль-
ності служб пробації. Автори приходять до 
висновку про майбутнє пробації в Україні має 
проходити в контексті зменшення повторних 
кримінальних правопорушень серед осіб, які 
перебувають на її обліку.
З метою забезпечення діяльності уповно-

важених суб’єктів з питань пробації у сфері 
запобігання вчиненню повторних криміналь-
них правопорушень акцентується увага на не-
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обхідності забезпечення належної взаємодії з 
іншими суб’єктами запобігання, у тому числі 
і недержавними органами та організаціями.
Ключові слова: уповноважений орган з 

питань пробації; суб’єкти запобігання; запо-
бігання кримінальним правопорушенням; по-
вторні кримінальні правопорушення; клієнти 
пробації.

Постановка проблеми
Суспільно-політичні зміни, які відбува-

ються в нашій державі за останні десяти-
річчя, а особливо після Революції Гідності, 
вимагають нових підходів до організації 
форм та методів діяльності правоохорон-
них органів, а особливо виконання пока-
рань, які повинні відповідати міжнародним 
стандартам та європейським устремлінням 
України. Українська держава проходить 
складний шлях боротьби як із зовнішнім, 
так і внутрішнім ворогом, недосконалі дер-
жавні інституції та політичні структури, не- 
системність національного законодавства, 
постійна зміна політичних еліт, негативно 
впливає на реформування такої важливої 
сфери, як виконання кримінальних пока-
рань.
Відповідно до Основного закону Украї-

ни органи державної влади зобов’язані ді-
яти лише на підставі, у межах повноважень 
та у спосіб, що передбачені Конституцією 
та законами України. Забезпечення еконо-
мічної, громадської та інформаційної без-
пеки України є найважливішими функція-
ми держави, справою всього Українського 



97

Êîëîä÷èí Ä., Êóõàð Â. - Óïîâíîâàæåíèé îðãàí ç ïèòàíü ïðîáàö³¿...

народу. Реалізація вказаних функцій зале-
жить від ефективності діяльності уповно-
важених органів. Боротьба зі злочинністю 
є потрібною та об’єктивною необхідністю 
суспільства, яке будує правову державу [1, 
c. 142–143]. Така діяльність повинна мати 
завжди наступальний характер, виперед-
жувати злочинні наміри. А тому й система 
суб’єктів, які здійснюють запобігання зло-
чинності, розширює свої межі та постійно 
пристосовується до змін, що відбуваються у 
суспільному житті [2, с. 81].
Кримінологи досить активно працюють 

над проблемою класифікації суб’єктів за-
побігання кримінальним правопорушен-
ням. Кримінологічна наука визначає, що 
в Україні функціонує система суб’єктів за-
побігання злочинності, під якою розумі-
ють сукупність об’єднаних єдиною метою 
суб’єктів, які здійснюють свої повноважен-
ня у взаємозв’язку та за узгодженням у часі 
та просторі. До неї (системи) входять юри-
дичні і фізичні особи, які за своїми повно-
важеннями, соціальним статусом або гро-
мадянським обов’язком виконують функції 
запобігання злочинності. Сюди відносяться 
законодавчі органи, виконавчої і судової 
влади, органи державного і господарського 
управління, культурно-виховні, навчальні 
заклади, адміністрації установ, підприєм-
ства, фірми, трудові колективи, громадські 
організації і товариства, охоронні та при-
ватні розшукові установи тощо [3, с. 151].
Як бачимо, перелік суб’єктів доволі ши-

рокий, серед них одне із важливих місць 
посідають органи виконання покарань, а 
саме УОзпП.

Метою статті є вивчення нормативно-
правового регулювання діяльності УОзпП 
як суб’єкта запобігання кримінальним пра-
вопорушенням.

Виклад основного матеріалу
Правовою основою діяльності УОзпП у 

сфері запобігання злочинності є сукупність 
законів, які визначають мету, завдання, по-
вноваження, організаційну структуру тощо. 
Одним із перших законів є ухвалений Вер-
ховною Радою України Закон України 
«Про Державну кримінально-виконавчу 

службу України» від 23 червня 2005 р. [4]. 
Зазначений закон визначає, що Державна 
кримінально-виконавча служба України 
– це один з основних державних органів, 
який покликаний здійснювати єдину дер-
жавну політику у сфері виконання кримі-
нальних покарань.
Проте слід відзначити, що у згаданому 

законі відсутні положення, які визначали 
організаційно-правовий механізм діяльнос-
ті такого органу, як пробація. Стаття 10 За-
кон України «Про Державну кримінально-
виконавчу службу України» закріплює, що 
органом, який виконує покарання у виді 
позбавлення права обіймати певні посади 
або займатися певною діяльністю, громад-
ських робіт, виправних робіт та здійснює 
контроль за поведінкою осіб, звільнених 
від відбування покарання з випробуванням 
або умовно-достроково, а також звільнених 
від відбування покарання вагітних жінок і 
жінок, які мають дітей віком до трьох років 
є кримінально-виконавча інспекція [4].
Це суперечить сьогодні не лише цьому 

закону, а й іншим нормативно-правовим 
актам та саме і практичній діяльності. При-
чиною цього є згадана вище проблема не-
системності внесення змін до національно-
го законодавства. Що у свою чергу тягне за 
собою утворення колізій та порушує прин-
цип правової визначеності.
Наступним документом, який визначає 

порядок діяльності УОзпП у частині запо-
бігання кримінальним правопорушенням, 
є КВК України. Пріоритетним завданням 
КВК України є запобігання вчиненню но-
вих кримінальних правопорушень як  за-
судженими, так і іншими особами, а також 
запобігання тортурам та нелюдському або 
такому, що принижує гідність, поводжен-
ню із засудженими [5].
КВК України в ст. 11 визначив, що 

УОзпП є органом виконання покарань. На 
УОзпП чиним законодавством покладено: 
здійснення нагляду за засудженими, звіль-
неними від відбування покарання з ви-
пробуванням, звільненими від відбування 
покарання вагітними жінками і жінками, 
які мають дітей до трьох років; виконання 
покарання у виді позбавлення права обі-
ймати певні посади або займатися певною 
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діяльністю, громадських і виправних робіт; 
реалізацію пробаційних програм стосовно 
осіб, звільнених від відбування покарання 
з випробуванням; проведення соціально-
виховної роботи із засудженими, до яких 
застосовано пробацію; здійснення заходів 
з підготовки осіб, які відбувають покаран-
ня у виді обмеження волі або позбавлення 
волі на певний строк, до звільнення; на-
правлення засуджених до обмеження волі 
для відбування покарання до виправних 
центрів у порядку, визначеному ст. 57 КВК 
України; здійснення інших визначених за-
конодавством заходів, спрямованих на ви-
правлення засуджених та запобігання вчи-
ненню ними повтор них кримінальних пра-
вопорушень [5].
І нарешті третім, як ми вважаємо, клю-

човим нормативно-правовим актом є Закон 
України «Про пробацію», прийнятий Вер-
ховною Радою України [6]. Відповідно до 
ст. 4 Закону України «Про пробацію» метою 
пробації є забезпечення безпеки суспіль-
ства шляхом виправлення засуджених, за-
побігання вчиненню ними повторних кри-
мінальних правопорушень та забезпечення 
суду інформацією, що характеризує обвину-
вачених, з метою прийняття судом рішення 
про міру їхньої відповідальності [6].
Як бачимо, функція запобігання кри-

мінальним правопорушенням чітко за-
кріплена за вказаним органом державної 
влади, адже орган пробації є центральним 
органом виконавчої влади, що реалізує 
державну політику у сфері пробації. Та-
ким органом є державна установа «Центр 
пробації» утворена відповідно до розпоря-
дження Кабінету Міністрів України від 13 
вересня 2017 року № 655-р «Про утворен-
ня державної установи «Центр пробації»» 
[7]. На виконання вказаного розпоряджен-
ня, Міністерство юстиції України видало 
наказ № 561/5 від 22.02.2019 про затвер-
дження Положення про Державну устано-
ву «Центр пробації» [8]. Однією із функцій 
ДУ «Центр пробації» є реалізація заходів, 
спрямованих на виправлення засуджених 
та запобігання вчиненню ними повторних 
кримінальних правопорушень [8].
З урахуванням того, що національ-

не законодавство на прикладі загаданих 

вище законів, має суперечливий характер, 
а також того, що запровадження міжна-
родних стандартів у сфері виконання кри-
мінальних покарань та перехід від караль-
ної до гуманної пенітенціарної системи, 
кількість осіб, які перебувають на обліку 
УОзпП збільшуватиметься, актуальною 
стає потреба в проведенні комплексних 
досліджень запобігання злочинам серед 
вказаних осіб.
Уповноважений орган пробації, відпо-

відно до положень наведеного вище зако-
нодавства, належить не лише до суб’єктів 
запобігання кримінальним правопору-
шенням, а й одночасно виконує функцію 
суб’єкта виконання кримінальних пока-
рань, на відміну від підрозділів превентив-
ної поліції Національної поліції України.
Суб’єкт будь-якої діяльності є носієм 

прав та обов’язків, на якого покладено від-
повідну компетенцію, яка визначається 
правовими нормами. На реалізацію вимог 
Закону України «Про пробацію», Мініс-
терством юстиції України затверджено По-
рядок здійснення нагляду та проведення 
соціально-виховної роботи із засудженими 
до покарань, не пов’язаних з позбавленням 
волі [9].
Як зазначено в наказі, метою наглядо-

вих та соціально-виховних заходів є забез-
печення безпеки суспільства шляхом ви-
правлення засуджених, а також запобіган-
ня вчиненню ними повторних криміналь-
них правопорушень і під час проведення 
нагляду при виконанні судових рішень, 
УОзпП здійснює функції, зазначені в нака-
зі [9].
Вектор курсу на запобігання криміналь-

ним правопорушенням – це тривала адер-
жави. Основне завдання такого курсу – це 
мінімізація кількості кримінальних право-
порушень, виявлення причин та умов, які 
сприяють їх вчиненню.
Система суб’єктів запобігання кримі-

нальним правопорушенням, діяльність 
яких відрізняється як за характером, так 
і за формами складається як з державних 
так і недержавних організацій [2, с. 81].-
У правовій літературі визначення суб’єктів 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням зводиться до того, що це сукупність 
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державних та громадських організацій і 
громадян.
Так, В. В. Голіна для позначення 

суб’єктів попередження злочинів наводить 
таке визначення: «Державні органи, гро-
мадські організації, соціальні групи, служ-
бові особи чи громадяни, які спрямовують 
свою діяльність на розробку й реалізацію 
заходів, пов’язаних з випередженням, ви-
явленням, обмеженням, усуненням кримі-
ногенних явищ і процесів, що породжують 
злочинність, а також її недопущення на різ-
них стадіях злочинної діяльності, у зв’язку 
з цим мають необхідні права і обов’язки» 
[10, c. 17]. 
Сформульоване визначення, незважаю-

чи на те, що є результатом наукового пошу-
ку 30-річної давнини, детально розкриває 
перелік таких суб’єктів і їх компетенцію. 
До спеціалізованих суб’єктів запобігання 
кримінальним правопорушенням відно-
сять також органи судової влади; органи 
прокуратури; органи внутрішніх справ (по-
ліція); органи державної безпеки; органи 
економічної безпеки; органи охорону дер-
жавного кордону; митні органи; військову 
службу правопорядку; органі і установи ви-
конання покарань [11, c. 42].
Використовуючи за основу підставу для 

класифікації суб’єктів запобігання кримі-
нальним правопорушенням запропонова-
ну О. М. Бандуркою та Л. М. Давиденком, 
УОзпП можна віднести до суб’єктів, які 
безпосередньо реалізують заходи щодо ре-
агування на кримінальні правопорушення, 
а також заходи щодо послаблення або ней-
тралізації криміногенних факторів, зокре-
ма, щодо корекції особистісних деформацій 
та усунення обставин, що їх сформували 
[12, c. 100].
Проте нам найбільше імпонує підхід, за-

пропонований О. М. Джужею, де суб’єкти 
запобігання кримінальним правопорушен-
ням поділяються на три групи відповідно 
до компетенції: органи та організації, які 
керують, спрямовують, координують про-
філактичну діяльність (центральні органи 
державної влади тощо); органи, організа-
ції, установи, що безпосередньо виконують 
профілактичні функції, здійснюють профі-
лактичні заходи (НПУ, СБУ, ДПСУ, про-

куратура, суд, адвокатура, спеціально ство-
рені громадські формування); суб’єкти, що 
відрізняються один від одного залежно від 
масштабів здійснюваних ними профілак-
тичних заходів – у межах держави, регіону, 
області, району, населеного пункту, об’єкта 
[13, c. 11].
Вищезазначене дозволяє зробити ви-

сновок, що при класифікації суб’єктів за-
побіжної діяльності потрібно враховувати: 
по-перше, те, що всі вони відрізняються 
один від одного своєю структурою, обся-
гом повноважень, але функціонують у пев-
ному взаємозв’язку; по-друге, що кожний 
суб’єкт, наділений певними повноважен-
нями, має конкретні права та обов’язки. 
Поряд з цим необхідно вимагати того, щоб 
повноваження кожного суб’єкта профілак-
тики використовувались у повному обсязі,  
і разом із тим на них не повинні поклада-
тися завдання, до яких вони не пристосо-
вані, функції їх не повинні дублюватись; 
щоб для суб’єктів чітко встановлювалось 
коло об’єктів впливу; забезпечувалась вза-
ємодія; чітко визначався внесок кожного 
суб’єкта запобіг ання злочинам у загальну 
справу протидії злочинності.
Структурні елементи системи суб’єктів 

запобігання та протидії злочинності 
взаємопов’язані по вертикалі і горизонта-
лі кримінальними процесуал ьними нор-
мами та впливають одна на одну (хоча й 
по-різному за ступенем значущості). Одно-
часно кожен суб’єкт, як і будь-який струк-
турний підрозділ правоохоронних  органів, 
має системну ознаку, тобто певний комп-
лекс властивостей і якостей, які не можуть 
бути зведені лише до арифметичної суми 
складових елементів [14, с. 248].
Якщо подивитись під кутом зору прав, 

то органи, організації, установи і особи, 
які не володіють хоча б одн ією з перера-
хованих ознак, не можуть розглядатись як 
суб’єкти запобігання кримінальним пра-
вопорушенням. Проте варто згадати і про 
громадянське суспільство або недержавні 
організації, адвокатура тощо. У діяльності 
УОзпП набули поширення громадські ін-
с пектори-волонтери.
В. В. Василевич запропонував наступ-

ну структуру (державних) – вставка наша 
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– Д.К., В. К.) суб’єктів запобігання кримі-
нальним правопорушенням, зокрема: дер-
жавні органи, які визначають державну 
політику у сфері боротьби (у тому числі і 
запобігання злочинам) зі злочинністю; дер-
жавні органи, які здійснюють координацію 
діяльності у сфері запобігання злочинам; 
державні органи, які здійснюють право-
охоронну діяльність у сфері запобігання 
злочинам; органи, діяльність яких напряму 
не пов’язана із запобіганням злочинів, вод-
ночас їх діяльність безпосередньо впливає 
на усунення причин та умов злочинів [14, 
с. 248].
Послуговуючись такою класифікацією 

віднесемо УОзпП до органів, які здійсню-
ють правоохоронну діяльність у сфері запо-
бігання кримінальним правопорушенням. 
Віднесення державних органів до системи 
правоохоронних органів здійснюється за 
функціональним критерієм [15, с. 93]. Не-
зважаючи на те, що УОзпП станом на 2023 
рік перебуває у стані демілітаризації (роза-
тестації). Проте правоохоронна діяльність, 
вочевидь, виходить за межі діяльності 
лише правоохоронних органів. Окремі її 
функції виконують законодавча та вико-
навча гілки влади, президентські органи, 
інститути громадянського суспільства тощо 
[15, с. 93]. З таким трактуванням очевид-
но варто погодитися, у нашому випадку і 
УОзпП виконує правоохоронну функцію.
Суттєвою умовою підвищення ефек-

тивності запобігання кримінальним право-
порушенням серед осіб, які перебувають 
на обліку УОзпП має виступати правова 
основа такої діяльності. Якщо звернутися 
до історії існування досліджуваного органу 
виконання кримінальних покарань. До ре-
брендингу це була кримінально-виконавча 
інспекція. То на той час існувала дискусія 
в експертних колах (переважно серед пер-
соналу): чи повинна ефективність діяль-
ності інспекторів інспекції і всього органу 
оцінюватися за рівнем повторно вчинених 
кримінальних правопорушень? Професій-
на дискусія зводилась також до того, що на 
рівні відомчих наказів, які регламентува-
ли діяльність інспекції, не передбачалося 
обов’язку із запобігання вчиненню нових 
кримінальних правопорушень.

Проведене нами опитування персона-
лу УОзпП у межах дослідження показало, 
що 64,3 % респондентів вважають, що їх 
діяльність необхідно оцінювати за рівнем 
повторних кримінальних правопорушень 
клієнтами  пробації.
Уповноважений орган з питань проба-

ції відноситься до спеціалізованих суб’єктів 
запобіжної діяльності, зміст запобіжної ді-
яльності якого полягає у виявленні та усу-
ненні причин і умов, які сприяють вчинен-
ню кримінальних правопорушень; недопу-
щенні вчинення повторних кримінальних 
правопорушень з боку осіб, які перебува-
ють на його обліку; розробці та організації 
контролю за здійсненням заходів запобі-
гання.
Отже, для запобігання кримінальним 

правопорушенням УОзпП сформовано не 
лише правову основу, яка складається із 
сукупності нормативно-правових актів, а 
й ідеологічна основа, яка полягає саме в 
тому, що ідеологія діяльності цього органу 
полягає у мінімізації ризиків вчинення клі-
єнтами пробації нових правопорушень.
Правові заходи запобігання криміналь-

ним правопорушенням визначають як ор-
ганічну систему матеріальних і процесуаль-
них норм, що містять соціально обумовлені 
заборони та стандарти, спрямовані на за-
гальну, спеціальну та індивідуальну пре-
венцію, усунення причин та умов, що їх по-
роджують, а також регулювання діяльності 
щодо їх попередження [11, c. 160].
Виходячи із законів логіки, якщо УОзпП 

є суб’єктом запобігання кримінальним пра-
вопорушенням то особи, які перебувають 
на обліку цього органу (клієнти пробації), 
виступають об’єктами запобігання.
Новелами законодавства про пробацію 

є запровадження нових механізмів нагляду 
за клієнтами пробації: досудова пробація; 
наглядова пробація; пенітенціарна проба-
ція; ювенальна пробація. До респондентів, 
які вивчалися нами у процесі дослідження 
застосовувалися всі види пробації В такому 
співвідношенні: досудова – 32 %, наглядова 
– 51,3%, пенітенціарна – 11 %, ювенальна – 
5,7 %.
Наведене вище дає підстави резюмува-

ти, що діяльність щодо запобігання кримі-
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нальним правопорушенням має загально-
державне значення і складає комплекс за-
ходів економічного, соціального, культур-
ного, виховного, законодавчого й іншого 
характеру, спрямованих на усунення при-
чин та умов вчинення злочинів [16].
Виконуючи завдання з ресоціалізації та 

виправлення клієнтів пробації, виконуєть-
ся також завдання із захисту суспільства від 
злочинних посягань, реабілітація право-
порушників в очах суспільства, а також за-
побігання вчиненню нових кримінальних 
правопорушень.
Серед суб’єктів запобігання криміналь-

ним правопорушенням важливе місце по-
сідають недержавні інституції. До таких 
можна віднести різноманітні громадські ор-
ганізації, волонтерів тощо. Для координа-
ції діяльності з громадськими організація-
ми в ДУ «Центр пробації» утворено сектор 
із взаємодії з громадськістю та волонтера-
ми пробації, основним завданням якого є 
організація і контроль роботи УОзпП щодо 
залучення та діяльності громадськості і во-
лонтерів пробації з дотриманням прав лю-
дини і громадянина, гендерної рівності та 
нульової толерантності до дискримінації 
[17].
Необхідність упровадження інститу-

ту громадських інспекторів (волонтерів) 
у діяльність цього органу обґрунтовував 
С. І. Халимон. Його позиція ґрунтувалась 
на тому, що волонтери сприятимуть вирі-
шенню таких проблем, як: перевантажен-
ня співробітників; участь громадськості у 
виправленні та ресоціалізації засуджених; 
створенню дієвого контролю й нагляду за 
ними з метою запобігання вчиненню нових 
кримінальних правопорушень. Вказаним 
автором також було запропоновано проєкт 
Положення про громадських інспекторів 
(волонтерів) [16, с. 9].
Як бачимо, ці пропозиції знайшли під-

тримку як на законодавчому рівні (ст.ст. 2, 
20 Закону України «Про пробацію»), так і у 
практичній діяльності УОзпП.
З метою вирішення основних проблем, 

що виникають в організації волонтерської 
діяльності було затверджено стратегічний 
документ «Перспективний план розвитку 
волонтерської діяльності, пов’язаної з про-

бацією, на період 2020–2023 роки», який 
визначає основні заходи для ефективного 
залучення недержавного сектору до розбу-
дови волонтерського руху у пробації Укра-
їни, у тому числі запровадження навчання 
працівників УОзпП і волонтерів пробації 
та реалізацію адвокаційної кампанії щодо 
формування в громадах прихильності до 
пробації [17].
Дійсно, одним із напрямків запобіган-

ня кримінальним правопорушенням серед 
осіб, які перебувають на обліку, є взаємодія 
між підрозділами служби пробації та не-
урядовими організаціями. Таке запобіган-
ня може проводитись шляхом розповсю-
дження превентивних матеріалів: листівок, 
календарів, плакатів, брошур, постерів, що 
сприятиме правовому вихованню засудже-
них та інших громадян [18, c. 65].
Станом на 2021 рік, за даними ДУ 

«Центр пробації» майже 78 % УОзпП укла-
ли договори про співробітництво із 876 во-
лонтерами (з яких 5 % співпрацюють із 2 та 
більше УОзпП), які залучаються до певних 
напрямів роботи із клієнтами пробації [17].
Зарубіжний досвід участі волонтерів у 

діяльності служб пробації свідчить, що їх 
залучають до виконання функцій нагля-
ду за засудженими. Таким волонтерам ви-
плачується грошова компенсація в розмірі 
400 крон (дозволяє, в основному, покрити 
транспортні витрати). У 2003 році кількість 
волонтерів становила 4 783. Волонтери 
здійснюють нагляд за 43% піднаглядних. 
Це дозволяє штатним інспекторам служби 
займатися досить важкими справами [16]. 
Таким чином, метою запровадження волон-
терів пробації не повинно перетворювати-
ся на формалізм та щоквартальне звітуван-
ня про кількість укладених угод, а має ста-
ти реальним механізмом, який  впливатиме 
на зменшення ризиків і повторних кримі-
нальних правопорушень.

Висновки
Отже, проведене нами дослідження 

дає підстави констатувати, що УОзпП від-
носиться до спеціалізованих суб’єктів за-
побігання кримінальним правопорушен-
ням. Подальший розвиток теоретичних 
досліджень має ґрунтуватися на прогре-
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сивних зарубіжних практиках діяльності 
служб пробації, позитивному досвіді інших 
суб’єктів запобіжної діяльності. Формуючи 
систему запобігання кримінальним право-
порушенням, необхідно уникати формаліз-
му, захоплення піаром.
З метою покращення діяльності УОзпП 

у сфері запобігання вчиненню повторних 
кримінальних правопорушень клієнтами 
пробації необхідно забезпечити належну 
взаємодію з іншими суб’єктами запобіган-
ня (правоохоронними органами), недер-
жавними органами (громадськими орга-
нізаціями, трудовими колективами), яка 
повинна представляти собою погоджену за 
метою, місцем і часом, взаємообумовлену 
діяльність, спрямовану на корекцію пове-
дінки осіб, які перебувають на обліку орга-
ну пробації.
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AUTHORIZED BODY ON PROBATION 
ISSUES AS A SUBJECT OF CRIMINAL 

OFFENSES PREVENTION
The article is devoted to the analysis of the au-

thorized body activity on probation issues, as a sub-
ject of criminal offenses prevention. The problem 
of non-systematic national legislation causes the 
formation of confl icts and violates the principles of 
legal certainty. 

This fully complies with the legislation in the 
fi eld of punishment executions. Inconsistency and 
contradiction of domestic legislation, the introduc-
tion of international standards in the fi eld of pun-
ishments execution and the transition from a puni-
tive to a humane penitentiary system actualizes the 
need for comprehensive scientifi c research in this 
area.

The analysis of the classifi cation of scientists re-
garding the subjects of the criminal offenses preven-
tion was described in the article. The problems of 
authorized body activity on probation issues activity 
and its numerical structure were revealed. 

The conducted research makes it possible to state 
that authorized body activity on probation issues be-
longs to the specialized subjects of the criminal of-
fenses prevention and the further development of 
theoretical research should be based on progressive 
foreign practices of probation services.

 The authors conclude that the future of proba-
tion in Ukraine should take place in the context of 
reducing of repeated criminal offenses among per-
sons who are on its record.

In order to ensure the activity of authorized sub-
jects on probation issues in the fi eld of prevention 
of repeated criminal offenses, attention is focused 
on the need to ensure proper interaction with other 
prevention subjects, including non-state bodies and 
organizations.

Keywords: authorized body on probation issues; 
subjects of prevention; prevention of criminal offens-
es; repeated criminal offenses; clients of probation.
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²ÑÒÎÐÈÊÎ-ÏÐÀÂÎÂ² ÏÅÐÅÄÓÌÎÂÈ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÃÎ ÏÐÎÖÅÑÓÀËÜÍÎÃÎ 

ÑÏ²ÂÐÎÁ²ÒÍÈÖÒÂÀ ÓÊÐÀ¯ÍÈ Ç Ì²ÆÍÀÐÎÄÍÈÌ 
ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÈÌ ÑÓÄÎÌ 

У статті досліджені генеза співробітни-
цтва України з Міжнародним криміналь-
ним судом. Наголошено, що однією з головних 
цілей ООН є забезпечення повної поваги до 
прав та свобод людини у світі. У зв’язку з 
цим, боротьба з безкарністю, за мир і спра-
ведливість, права людини у конфліктних си-
туаціях, а також запобігання та усунення 
загрози миру й придушення актів агресії, або 
інших порушень миру є одними із пріоритет-
них напрямів міжнародного судочинства. 
Заснування постійного Міжнародного кри-
мінального суду є рішучим кроком уперед.
Автором розкриваються основні етапи 

становлення та розвитку кримінального 
процесуального співробітництва України з 
міжнародним кримінальним судом. Вста-
новлено, що початок агресії Росії проти 
України обумовив необхідність доповнення 
вітчизняного кримінального процесуального 
щодо співробітництва з Міжнародним кри-
мінальним судом та притягнення до від-
повідальності за рішенням Міжнародного 
кримінального суду суб’єктів Російської Феде-
рації, які здійснювали військові злочини або 
сприяли агресії проти України. У випадках, 
передбачених Кримінальним процесуальним 
кодексом України та Римським статутом 
Міжнародного кримінального суду, компе-
тентний орган може через центральний 
орган України звернутися до Міжнародного 
кримінального суду із запитом (проханням) 
про надання допомоги. Міжнародний кри-
мінальний суд – перший правовий інсти-
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тут, що діє постійно, у компетенцію якого 
входить переслідування осіб, відповідальних 
за геноцид, воєнні злочини і злочини проти 
людяності. Заснований на основі Римсько-
го статуту, прийнятого в 1998 році. Існує з 
липня 2002 року. 
Констатовано, що внесені у 2022 році 

зміни та доповнення до Кримінального про-
цесуального кодексу України поставили перед 
кримінальною процесуальною доктриною 
нові завдання, що пов’язані з теоретичним 
й прикладним переосмисленням ідеології за-
стосування нових концептуальних новел і 
процесуальних інститутів кримінального 
процесуального законодавства. У цьому на-
прямі діяльності деякі положення розділу 
IX2 «Особливості співробітництва з міжна-
родним кримінальним судом» Кримінально-
го процесуального кодексу України змушують 
по-новому розглядати окремі питання, які, 
б здавалось, на сьогодні є достатньо дослі-
дженими у процесуальній науці. Зазначене 
також стосується й застосування міжна-
родних правових стандартів та урахування 
міжнародної судової практики у криміналь-
ному процесі України, а також правозас-
тосовної діяльності органів кримінальної 
юстиції України та суду в контексті співро-
бітництва з Міжнародним кримінальним 
судом.
Ключові слова: Міжнародний кримі-

нальний суд, кримінальний процес, співро-
бітництво, кримінальне провадження, гене-
за, становлення, розвиток. 
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З бурхливим розвитком європейської та 
євроатлантичної інтеграції держав на межі 
XX–XXI століть суттєво розширилася геогра-
фія вчинення кримінальних правопорушень 
та зв’язки правопорушників різних країн 
між собою. Протистояти їм без узгоджених 
дій правоохоронних органів стало складно. 
Така співпраця й раніше була передбачена 
відповідними міжнародно-правовими доку-
ментами як на рівні всіх держав світу, так і 
на європейському рівні. Серед таких доку-
ментів слід назвати, передусім, Статут Ор-
ганізації Об’єднаних Націй (ООН) (1945), 
Загальну декларацію прав людини (1948), 
Європейську конвенцію про захист прав і 
основних свобод (1950), Віденську конвен-
цію про право міжнародних договорів (1969) 
(вступила в дію у 1980 р)., типові договори 
про взаємодопомогу в галузі кримінального 
правосуддя, про перейняття кримінального 
провадження та видачу, що були прийняті 
Генеральною Асамблеєю ООН (1990), Кон-
венцію ООН проти транснаціональної зло-
чинності (2000), а також інші акти ООН та 
міжнародних організацій. Загальні прави-
ла, спрямовані на врегулювання напрямів 
надання міжнародної правової допомоги 
під час кримінального провадження, зна-
йшли своє відображення у національному 
законодавстві й наразі передбачені у розділі 
IX Кримінального процесуального кодексу 
(КПК) України [1].
У ст. 541 КПК України зазначено, що 

міжнародна правова допомога – проведен-
ня компетентними органами однієї держави 
процесуальних дій, виконання яких необхід-
не для досудового розслідування, судового 
розгляду або для виконання вироку, ухвале-
ного судом іншої держави або міжнародною 
судовою установою [1].
Водночас початок агресії Росії проти 

України, вчинення нею низки правопору-
шень щодо нашої держави та її населення, 
нагальна потреба притягнення до кримі-
нальної відповідальності військовослужбов-
ців та інших громадян Росії обумовили не-
обхідність внесення змін до кримінального 
процесуального законодавства України. У 
2022 році КПК України доповнений розді-
лом IX2 «Особливості співробітництва з Між-
народним кримінальним судом», У якому 

відображені поставлені перед Україною ви-
клики щодо притягнення до відповідальнос-
ті за рішенням Міжнародного криміналь-
ного суду суб’єктів Російської Федерації, які 
здійснювали військові злочини або сприяли 
агресії проти України [2]. Дія такого розді-
лу КПК України поширюється на співпрацю 
з Міжнародним кримінальним судом з ме-
тою сприяння у притягненні до криміналь-
ної відповідальності осіб, які здійснювали 
збройну агресію рф або агресію іншої країни 
проти України. Зміни в КПК України щодо 
співпраці з Міжнародним кримінальним 
судом передбачають: порядок передання 
кримінального провадження Міжнародно-
му кримінальному суду; порядок виконан-
ня прохання Міжнародного кримінального 
суду про надання допомоги, яка стосується 
проведення процесуальних дій; порядок 
вжиття заходів для забезпечення збережен-
ня доказів на території України на прохання 
Міжнародного кримінального суду; порядок 
виконання Міжнародним кримінальним су-
дом дій (функцій) на території України; по-
рядок затримання осіб, які розшукуються 
Міжнародним кримінальним судом або сто-
совно яких надійшло прохання Міжнарод-
ного кримінального суду про тимчасовий 
арешт або про арешт і передання; порядок 
виконання в Україні рішень Міжнародного 
кримінального суду та ін.
Також визначено, що особу, яка трима-

ється під вартою або відбуває покарання у 
вигляді позбавлення волі на території Укра-
їни, може бути тимчасово передано на про-
хання Міжнародного кримінального суду 
для дачі показань або участі в інших проце-
суальних діях під час розгляду справи Між-
народним кримінальним судом, та встанов-
лено порядок такого передання [3].
Відповідно до ч. 1 ст. 617 КПК України 

співробітництво з Міжнародним криміналь-
ним судом з метою сприяння у притягненні 
до кримінальної відповідальності та пока-
ранні осіб, які вчинили злочини, що підпа-
дають під його юрисдикцію, здійснюється 
шляхом вжиття необхідних заходів на про-
хання Міжнародного кримінального суду 
про співробітництво, У тому числі прохан-
ня про надання допомоги, про тимчасовий 
арешт, про арешт і передачу особи, а також 
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інші прохання, які можуть направлятися 
відповідно до Римського статуту Міжнарод-
ного кримінального суду. У випадках, перед-
бачених КПК України та Римським статутом 
Міжнародного кримінального суду, компе-
тентний орган може через центральний ор-
ган України звернутися до Міжнародного 
кримінального суду із запитом (проханням) 
про надання допомоги [1].
Міжнародний кримінальний суд, більш 

відомий під назвою Гаазький трибунал – 
перший правовий інститут, що діє постійно, 
У компетенцію якого входить переслідуван-
ня осіб, відповідальних за: геноцид (цілеспря-
мовані дії з метою повного або часткового 
знищення груп населення чи народів за на-
ціональними, етнічними, расовими, корис-
ливими або релігійними мотивами), злочини 
проти людяності (ст. 7 Римського статуту ви-
значає злочини проти людяності як злочи-
ни, які вчиняються у рамках широкомасш-
табного та систематичного нападу на цивіль-
не населення, і такий напад є свідомим. Для 
вчинення злочинів проти людяності, на від-
міну від воєнних злочинів, вимога наявності 
збройного конфлікту не обов’язкова, хоча 
вони і можуть вчинятися під час збройних 
конфліктів. Ст. 7 Римського статуту містить 
вичерпний перелік дій, які вважаються зло-
чинами проти людяності); воєнні злочини (ст. 
8 Римського статуту – це злочини, які безпо-
середньо пов’язані та здійснюються протя-
гом збройного конфлікту (як міжнародного, 
так і неміжнародного характеру), та які вчи-
няються у рамках плану або політики, або ж 
при широкомасштабному їх вчиненні. Їх та-
кож можна назвати серйозними порушення-
ми міжнародного гуманітарного права (зако-
нів і звичаїв війни). Ст. 8 Римського статуту 
містить вичерпний перелік дій, які вважа-
ються воєнними злочинами у збройних кон-
фліктах міжнародного та неміжнародного 
характеру). Заснований на основі Римського 
статуту (1998) та діє з липня 2002 р. на по-
стійній основі [4]. До його складу входять 
президія, апеляційне відділення, судове від-
ділення та відділення попереднього про-
вадження (попереднього розгляду справ), 
офіс прокурора, секретаріат, а до компетен-
ції – кримінальні правопорушення, вчинені 
після набуття чинності Римського статуту 

[5]. Розташований у місті Гаазі, проте за ба-
жанням Суду засідання можуть проходити 
у будь-якому місці. Такий судовий орган не 
належить до ООН та не підпорядковується 
їй, хоча може порушувати справи за подан-
ням Ради Безпеки ООН. Процесуальними 
стадіями розгляду справ у суді є попереднє 
вивчення (Preliminary investigation), розслі-
дування (Investigation), попередній розгляд 
(Pre-Trial), судовий розгляд (Trial), апеляцій-
ний розгляд (Appeals), примусове виконання 
рішення суду (Enforcementofsentence) [5].
Свою юрисдикцію суд здійснює відповід-

но до принципу компліментарності – забез-
печення відповідальності за здійснення пра-
восуддя над особами, звинуваченими у вчи-
ненні злочинів проти міжнародного права, 
покладається на судову систему відповідної 
держави. Тобто Міжнародний криміналь-
ний суд не замінює та не доповнює собою 
національну систему кримінального право-
суддя держави. Відповідальність за переслі-
дування осіб, винних у вчиненні злочинів 
геноциду, злочинів проти людяності, воєн-
них злочинів, повністю покладена на націо-
нальні правоохоронні органи та національ-
ну судову систему держави. Відповідно до ст. 
17 Римського статуту, Міжнародний кримі-
нальний суд починає здійснювати свою кри-
мінальну юрисдикцію лише тоді, коли буде 
встановлено, що відповідна держава не ба-
жає або не може сама її реалізувати.
Варто наголосити, що міжнародне спів-

товариство давно прагнуло до створення 
постійного органу кримінального судочин-
ства, але через усілякі розбіжності це пи-
тання впродовж тривалого часу завжди від-
кладалося. Так, створення Міжнародного 
кримінального суду для політичних лідерів, 
обвинувачених у вчиненні міжнародних зло-
чинів, було вперше запропоновано в ході 
Паризької мирної конференції в 1919 році 
після Першої світової війни. Питання знову 
постало на конференції, що відбулася в Же-
неві під егідою Ліги Націй в 1937 році, що 
призвело до висновку створення постійного 
міжнародного суду для перегляду актів між-
народного тероризму. І хоча Конвенція була 
підписана багатьма державами, але вона за-
лишилася не ратифікована, а тому не набула 
чинності [6].
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Минуло багато років після того, як ООН 
вперше визнала необхідність започаткуван-
ня міжнародного кримінального суду для 
переслідування за такі злочини, як геноцид, 
воєнні злочини і злочини проти людяності. 
Так, у 1948 році Генеральна Асамблея ООН 
у своїй резолюції вказувала про необхідність 
створення спеціального юридичного органу, 
який би на постійній основі займався кримі-
нальним переслідуванням осіб, відповідаль-
них за здійснення злочинів геноциду та ін-
ших злочинів аналогічної тяжкості. Робота 
над цим питанням була доручена Комісії 
міжнародного права, яка прийшла до висно-
вку, що створення такого органу є бажаним 
і можливим з точки зору міжнародного пра-
ва, проте пізніше робота в цьому напрямку 
Генеральною Асамблеєю була припинена у 
зв’язку з відсутністю консенсусу до визна-
чення поняття агресія [6].
Після того, як Комісія зробила висно-

вок про те, що створення Міжнародного 
суду для переслідування осіб, звинувачених 
у геноциді та інших злочинах аналогічної 
тяжкості, є як бажаною, так і можливою, 
Генеральна Асамблея створила комітет для 
підготовки пропозицій щодо установ такого 
суду. У подальшому, Комітет підготував про-
ект статуту в 1951 році, а через два роки пе-
реглянув його. Проте Генеральна Асамблея 
ухвалила відкласти розгляд проєкту статуту 
до ухвалення визначення агресії.
У середині XX ст. після Другої світової 

війни міжнародне співтовариство досягло 
консенсусу тільки відносно визначення по-
няття геноциду, злочинів проти людяності 
та воєнних злочинів, прийнявши відповідні 
міжнародні документи. Величезний вплив 
на формування міжнародного кримінально-
го права та кримінального судочинства на-
дали Нюрнберзький і Токійський процеси 
над особами, винними у вчиненні військо-
вих злочинів, злочинів проти миру і проти 
людяності під час Другої світової війни. На-
далі в умовах біполярного світу і загострен-
ня холодної війни питання про заснування 
Міжнародного кримінального суду більше 
не піднімалося.
Тільки наприкінці 1980-х – на початку 

1990-х років після закінчення «холодної ві-
йни» до цього питання було знову привер-

нуто увагу. У грудні 1989 р. у відповідь на 
прохання Тринідада і Тобаго Генеральна 
Асамблея звернулася до Комісії міжнародно-
го права з проханням відновити роботу над 
питанням про міжнародний кримінальний 
суд, який має юрисдикцію, що поширюєть-
ся на незаконний обіг наркотичних засобів. 
У 1993 році у колишній Югославії вибухнув 
конфлікт, і військові злочини, злочини про-
ти людяності та геноцид у формі «етнічних 
чисток» знову прикули до себе міжнародну 
увагу. У рамках зусиль, спрямованих на те, 
щоб покласти край поширеним страждан-
ням людей, Рада Безпеки ООН заснувала 
спеціальний міжнародний трибунал по ко-
лишній Югославії для притягнення до від-
повідальності фізичних осіб, винних у ско-
єнні цих жорстоких актів, і для припинення 
скоєння аналогічних злочинів у майбутньо-
му [7]. 
Незабаром після цього Комісія міжна-

родного права успішно завершила свою 
роботу над проєктом статуту міжнародного 
кримінального суду та у 1994 році предста-
вила проєкт статуту Генеральній Асамблеї. 
Для розгляду основних питань по суті, що 
випливають із цього проєкту статуту, Гене-
ральна Асамблея заснувала Спеціальний 
комітет з питань заснування міжнародного 
кримінального суду, який збирався двічі в 
1995 році. Після того, як Генеральна Асамб-
лея розглянула доповідь Комітету, вона ство-
рила Підготовчий комітет для Міжнародно-
го кримінального суду для підготовки тексту 
для подання дипломатичної конференції, 
що користується широкою підтримкою зве-
деного проєкту. Підготовчий комітет, який 
збирався в період з 1996 по 1998 роки, про-
вів свою заключну сесію у березні та квітні 
1998 року та завершив роботу над упорядку-
ванням проекту тексту.
Як уже відзначалось, у 1989 році уряд 

Тринідаду і Тобаго звернувся з листом до 
Генеральної Асамблеї з проханням віднови-
ти роботу над питанням про міжнародний 
кримінальний суд, який у тому числі володів 
би юрисдикцією щодо злочинів, пов’язаних 
з незаконним обігом наркотиків. У 1991 р. в 
колишній Югославії почалася кровопролит-
на громадянська війна, а в 1994 р. – в Руанді 
стався геноцид. Рада Безпеки ООН відреагу-
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вала на дві останні ситуації і своїм рішенням 
заснувала «adhoc» трибунали для залучення 
до покарання відповідальних осіб. Однак, 
оскільки ці трибунали були створені для роз-
слідування злочинів, вчинених тільки в кон-
кретний час і в рамках певного конфлікту, 
міжнародним співтовариством була досягну-
та загальна згода про те, що остаточно на-
зріло питання про заснування незалежного і 
постійного кримінального суду. 
Тому у 1998 р. Генеральна Асамблея з 

цього питання постановила скликати під 
егідою ООН Дипломатичну конференцію в 
Римі за участю всіх держав і 17 липня між-
народне співтовариство досягло історичного 
рішення, підписавши Римський статут – пра-
вову основу для створення Міжнародного 
кримінального суду на постійній основі [5]. 
Відповідно до своєї юрисдикції Міжна-

родний кримінальний суд може винести ви-
рок щодо позбавлення волі на строк до 30 
років або ж призначити довічне позбавлен-
ня волі за вчинення особливо тяжкого зло-
чину. Так, у рамках діяльності такого органу 
є ряд успішних випадків притягнення ви-
нних до відповідальності. Томаса Лубанга 
визнано винним у воєнних злочинах (вербу-
ванні дітей у віці до 15 років і використання 
їх для активної участі в бойових діях), вчи-
нених у 2002-2003 рр. у Демократичній Рес-
публіці Конго. Вирок – чотирнадцять років 
ув’язнення [8].
Також Міжнародний кримінальний суд 

може ухвалити рішення про накладення 
штрафу, конфіскацію доходів, майна або 
активів, одержаних від вчиненого злочину. 
Вирок є обов’язковим до виконання. Дер-
жава, громадянином якої є засуджений, не 
може змінити вирок або звільнити його до 
закінчення терміну ув’язнення.
Міжнародний кримінальний суд має 

ефективні механізми притягнення осіб до 
відповідальності, зокрема може видати між-
народний ордер на арешт особи, щодо якої 
винесено вирок, навіть якщо підозрюваний 
– глава держави. Так, у 2009 році Міжна-
родний кримінальний суд видав ордер на 
арешт чинного президента Судану Омара 
аль-Башира. Його обвинувачували у при-
четності до геноциду та воєнних злочинах 
під час конфлікту між центральним урядом 

країни та суданськими повстанцями [8]. У 
2011 р. видано ордери на арешт лівійського 
лідера Муаммара Каддафі, його сина Саїфа 
аль-Іслама і глави лівійської розвідки Абдул-
ли аль-Сенуссі, звинувативши їх у злочинах 
проти людяності. Головний прокурор Суду 
Луїс Морено Окампо просив видати ордери 
за «навмисне» вбивство демонстрантів у Лівії 
після того, як Рада безпеки ООН звернула-
ся з цим питанням до суду. У своїй постанові 
Міжнародний кримінальний суд повідомив, 
що існують «достатні підстави», щоб вважати, 
що Каддафі, його син і аль-Сенуссі вчинили 
злочини, що потрапляють під юрисдикцію 
суду і що слід видати ордер на їх арешт. Про-
те, проведення арештів є складним завдан-
ням для Міжнародного кримінального суду, 
зважаючи на відсутність власної поліції, що 
змушує суд покладатися на країни-учасниці. 
Тому Саїф аль-Іслам і Абдулла Сенуссі затри-
мані і перебувають під вартою в Лівії, але в 
Міжнародний кримінальний суд досі не пе-
редані [4].
Загалом Україна постійно підтримує 

зв’язки з міжнародною спільнотою на рівні 
різних учасників правовідносин. З 90-х ро-
ків XX ст. значно посилилась інтенсивність 
контактів представників національного 
права з міжнародною правовою системою, 
а підписавши цілу низку міжнародно-пра-
вових актів, зокрема з питань захисту прав, 
свобод та законних інтересів людини, виник 
певний взаємозв’язок цих норм. Для юри-
дичної науки це стало поштовхом до підви-
щення активності у сфері теоретичних роз-
робок щодо проблем співвідношення і вза-
ємодії національної правової з міжнародною 
нормативною системою на універсальному 
та регіональному рівнях. Така тенденція 
поширилась й на кримінальне процесуаль-
не законодавство України, що пов’язано із 
суттєвим впливом з боку міжнародної спіль-
ноти та Організації Об’єднаних Націй, Єв-
ропейського Союзу, Ради Європи та інших 
суб’єктів міжнародних відносин. Чинне за-
конодавство України не може ефективно 
виконувати свої функції без врахування осо-
бливостей міжнародних процесів та узго-
дження їх з положеннями загальновизна-
них міжнародних правових актів [9, с. 6–7]. 
Одним з джерел кримінального процесу, як 
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передбачає Кримінальний процесуальний 
кодекс України, є положення міжнародних 
договорів, згода на обов’язковість яких нада-
на Верховною Радою України.
Вперше у 2014 р. Верховна рада України 

звернулась до Міжнародного суду з прохан-
ням притягти до відповідальності В. Януко-
вича та інших посадовців за злочини проти 
людяності під час мирних акцій протесту 
громадян, що відбувалися із 30 листопада 
2013 р. до 22 лютого 2014 р. Міжнародний 
кримінальний суд визнав свою юрисдикцію 
попри те, що на той момент Україна ще не 
ратифікувала Римський статут і розпочав 
розслідування «Ситуація в Україні». У 2015 р. 
Україна звернулася до суду щодо воєнних зло-
чинів і злочинів проти людяності на сході 
України і в Криму. Другу заяву приєднали 
до першої і наприкінці 2020 року, після роз-
гляду справи, прокурори ухвалили рішення 
про наявність підстав для початку офіцій-
ного розслідування [10]. У 2022 р. головний 
прокурор Міжнародного кримінального 
суду у Гаазі Карім Хан вирішив ініціювати 
розслідування щодо вчинення росією во-
єнного злочину й злочину проти людства в 
Україні [11].
На етапі досудового розслідування важ-

ливо забезпечувати єдиний стандарт збору 
доказів у відповідних провадженнях. Зо-
крема, 26 березня 2022 Генеральні проку-
рори України, Польщі та Литви підписали 
Угоду про створення спільної слідчої групи 
для розслідування воєнних злочинів та зло-
чинів проти людяності на території Украї-
ни. За повідомленням Офісу Генерального 
прокурора, діяльність групи буде зосеред-
жуватись на зборі, безпечному зберіганні та 
швидкому обміні інформацією та доказами 
воєнних злочинів, зібраними в ході розслі-
дувань на території держав-сторін, а також 
оперативно-розшукових заходах. У подаль-
шому до неї приєднались Естонія, Латвія 
та Словаччина. Також до Групи доєднався 
і Міжнародний кримінальний суд в якості 
учасника. Усі країни-учасниці, крім України, 
ратифікували Римський статут та приєдна-
лись до Міжнародного кримінального суду, 
що вимагало приведення до відповідності їх 
національного законодавства з урахуванням 
міжнародних стандартів, якими керуєть-

ся Міжнародний кримінальний суд. Тому в 
цьому напрямку перед Україною залишаєть-
ся значний виклик з приводу забезпечення 
належної якості доказів, зібраних у межах ді-
яльності спільної слідчої групи.
Крім того, прийнятими новелами до 

КПК України після повномасштабного втор-
гнення рф, законодавець заклав положення, 
що ці новели по співпраці з Міжнародним 
кримінальним судом будуть діяти тільки 
щодо осіб (громадян України, іноземних 
громадян та осіб без громадянства), які на 
момент вчинення злочину, що підпадає під 
юрисдикцію Міжнародного кримінального 
суду, були підпорядковані та/або діяли, з ме-
тою здійснення збройної агресії проти Укра-
їни, та/або на підставі рішень (наказів, роз-
поряджень тощо) посадових осіб, військо-
вого командування, або органів державної 
влади рф або іншої країни, що здійснювала 
агресію, або сприяла її здійсненню проти 
України [1]. Тобто щодо тих, хто діяв за на-
казом рф, умовно буде поширюватись лише 
на злочини з боку рф. Через некоректні фор-
мулювання затверджених норм, на практиці 
можуть виникати проблемні питання у сфері 
реалізації такої співпраці. Зокрема, ст. 624 
КПК України передбачає, що процесуаль-
ні дії на території України на підставі та на 
виконання прохання Міжнародного кримі-
нального суду може проводити Прокурор 
Міжнародного кримінального суду. Нато-
мість подібні обмеження значно ускладню-
ють роботу Офісу Прокурора Міжнародного 
кримінального суду в Україні через вимогу 
його особистого залучення до проведення 
процесуальних дій і неможливість делегу-
вання повноважень слідчим Суду [12].
За весь час існування такого міжнародно-

го органу було видано до 40 ордерів на арешт, 
що дало змогу затримати велику кількість 
винних осіб. Міжнародний  кримінальний  
суд не лише притягує керівників держав та 
інших топ-посадовців до відповідальності за 
геноцид й воєнні злочини, він також розгля-
дає справи щодо репарацій.
У разі вчинення міжнародних злочинів 

та відповідного переслідування у рамках 
юрисдикції Міжнародного кримінального 
суду, у інших держав з’являється обов’язок 
заарештувати та передати винну особу до 
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такого органу. Крім того, усі країни-учасни-
ці Женевських конвенцій зобов’язані при-
тягнути винну особу до кримінальної відпо-
відальності у своїх юрисдикціях. Відтак, у 
випадку з численними міжнародними зло-
чинами, вчиненими рф, відповідальним за їх 
вчинення не буде де сховатися, окрім, влас-
не, рф або інших диктатур [13].
Підводячи підсумки, варто наголосити, 

що однією з головних цілей ООН є забез-
печення повної поваги до прав та свобод 
людини у світі. У зв’язку з цим, боротьба з 
безкарністю, за мир і справедливість, права 
людини у конфліктних ситуаціях, а також за-
побігання та усунення загрози миру й при-
душення актів агресії, або інших порушень 
миру є одними із пріоритетних напрямів 
міжнародного судочинства. Заснування по-
стійного Міжнародного кримінального суду 
є рішучим кроком уперед.
У цьому контексті варто зауважити, що 

внесені у 2022 році зміни та доповнення до 
КПК України поставили перед криміналь-
ною процесуальною доктриною нові завдан-
ня, що пов’язані з теоретичним й приклад-
ним переосмисленням ідеології застосування 
нових концептуальних новел і процесуаль-
них інститутів кримінального процесуально-
го законодавства. У цьому напрямі діяльнос-
ті положення розділу IX2 «Особливості спів-
робітництва з міжнародним кримінальним 
судом» КПК України змушують по-новому 
розглядати окремі питання, які б, здавалось, 
на сьогодні є достатньо дослідженими у про-
цесуальній науці. Зазначене також стосуєть-
ся й застосування міжнародних правових 
стандартів та урахування міжнародної судо-
вої практики у кримінальному процесі Укра-
їни, а також правозастосовної діяльності ор-
ганів кримінальної юстиції України та суду 
в контексті співробітництва з Міжнародним 
кримінальним судом.
Позитивними наслідками ратифіка-

ції Римського статуту для України стало б 
отримання механізму безпосереднього по-
карання тих, хто вчиняє міжнародні зло-
чини; стимулювання національних органів 
розслідування діяти ефективніше, вивчати 
ширше коло фактів, що можуть вказувати 
на вчинення воєнних злочинів, слідувати 
міжнародним стандартам документування, 

роботи зі свідками тощо; набуття статусу 
учасника процесу в усіх структурах міжна-
родного кримінального суду, зокрема і пра-
во вносити кандидатуру судді від України 
та брати участь у виборах Прокурора Суду; 
залучення жертв міжнародних злочинів до 
процесу розгляду справ; продовження та 
розширенн я санкційної політики України та 
інших держав щодо рф як держави-агресора 
на підставі рішень міжнародних судів щодо 
росії.
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The article examines the genesis of 
Ukraine’s cooperation with the International 
Criminal Court. It was emphasized that one 
of the main goals of the UN is to ensure full 
respect for human rights and freedoms in the 
world. In this regard, the fi ght against impu-
nity, for peace and justice, human rights in 
confl ict situations, as well as the prevention and 
elimination of threats to peace and suppression 
of acts of aggression or other violations of peace 
are among the priority areas of international 
justice. The establishment of a permanent In-

ternational Criminal Court is a decisive step 
forward.

The author reveals the main stages of for-
mation and development of criminal proce-
dural cooperation of Ukraine with the inter-
national criminal court. It was established that 
the beginning of Russia’s aggression against 
Ukraine necessitated the addition of the do-
mestic criminal procedure regarding coopera-
tion with the International Criminal Court and 
bringing to justice by the decision of the Inter-
national Criminal Court subjects of the Russian 
Federation who committed war crimes or con-
tributed to aggression against Ukraine. In the 
cases provided for by the Criminal Procedure 
Code of Ukraine and the Rome Statute of the 
International Criminal Court, the competent 
body may, through the central body of Ukraine, 
apply to the International Criminal Court with 
a request (request) for assistance. The Interna-
tional Criminal Court is the fi rst permanent le-
gal institution whose competence includes the 
prosecution of persons responsible for geno-
cide, war crimes and crimes against humanity. 
It was founded on the basis of the Rome Statute 
adopted in 1998. It exists since July 2002.

It was established that the changes and 
additions to the Criminal Procedure Code of 
Ukraine introduced in 2022 presented new 
tasks to the criminal procedural doctrine, which 
are related to the theoretical and applied re-
thinking of the ideology of the application of 
new conceptual novels and procedural insti-
tutes of the criminal procedural legislation. In 
this area of activity, some provisions of Chap-
ter IX2 “Peculiarities of Cooperation with the 
International Criminal Court” of the Criminal 
Procedure Code of Ukraine force us to consider 
in a new way certain issues that would seem to 
be suffi ciently researched in procedural science 
today. This also applies to the application of 
international legal standards and the consid-
eration of international judicial practice in the 
criminal process of Ukraine, as well as the law 
enforcement activities of the criminal justice 
bodies of Ukraine and the court in the context 
of cooperation with the International Criminal 
Court.

Key words: International Criminal Court, 
criminal process, cooperation, criminal pro-
ceedings, genesis, formation, development.
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ÏÎÂ’ßÇÀÍÈÕ ²Ç ÍÅÇÀÊÎÍÍÈÌ ÎÁ²ÃÎÌ 

ÂÎÃÍÅÏÀËÜÍÎ¯ ÇÁÐÎ¯ ÀÁÎ ÁÎªÏÐÈÏÀÑ²Â, 
¯Õ ÂÏËÈÂ ÍÀ ÏÐÎÖÅÑ ÄÎÊÀÇÓÂÀÍÍß Ó 

ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÎÌÓ ÏÐÎÂÀÄÆÅÍÍ²

У статті розглянуто визначення та 
зміст поняття незаконного обігу вогнепальної 
зброї, висвітлено та проаналізовано існуючі у 
фаховій літературі підходи із визначення кола 
правопорушень, що входять в обсяг поняття 
«злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї 
або боєприпасів», із приводу чого висловлено 
авторську позицію. Наголошено на наявності 
кореляційних зв’язків між змістом поняття 
«злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї 
або боєприпасів» та предметом і засобами до-
казування по тим злочинам, що охоплюються 
цим поняттям. Констатовано, що вказане 
поняття є вельми об’ємним, а злочини, що 
входять до нього є різноманітними за своїм 
кримінально-правовим складом: відрізняють-
ся як за об’єктивними, так і за суб’єктивними 
ознаками. Поряд із цим, зазначене не виклю-
чає можливості виділення спільних законо-
мірностей при їх доказуванні. За основу по-
шуку таких закономірностей запропоновано 
покласти особливості механізму вчинення 
злочинів та їх слідоутворення, коли зброя або 
боєприпаси виступають або знаряддям, або 
засобом, або предметом вчинення таких зло-
чинів.
Ключові слова. Незаконний обіг зброї, зло-

чини, поняття, ознаки, класифікація, дока-
зування, механізм вчинення злочину, слідоут-
ворення.
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пальної зброї, вимагає попереднього вста-
новлення кола цих протиправних діянь, 
їх розуміння на сучасному етапі розвитку 
кримінального права та криміналістики. Із 
цього приводу слід згадати тезу про те, що 
«визначення будь якого поняття потребує, 
насамперед, окреслення кола тих явищ, 
процесів, відносин, видів діяльності, які ма-
ють бути ним відображені» [1, с. 97].

Стан дослідження
Проблемам протидії незаконному обі-

гу зброї та боєприпасів у своїх роботах до-
сліджували такі вчені, як М. Х. Рустамбаєв, 
А. В. Втюрін, О. О. Долгополов, І. В. Капус-
тіна, 1. 1. Бікєєв, А. В. Кофанов, С. Г. Павлі-
ков, В. В. Войнов, В. Д. Корма, В. І. Рибачук, 
М. В. Щєголєва, В. В. Єфіменко, О. О. Нікі-
тіна, О. Ф. Соколов, Г. О. Бойко, В. А. Само-
рока, О. А. Мокринський, О. Ф. Бурлевич, 
Є. В. Тєрєнтьєва, М. П. Тюлькін, В. В. Ку-
банок, В. П. Меживий, Р. Р. Карданов, 
М. Г. Пінчук, Я. В. Новак, Т. М. Бульба, 
А. В. Кузнєцов, М.В. Лукашин, А. С. Ново-
сад, О. М. Сарнавський, С. П. Параниця, 
Є. М. Хастінов, О. М. Бокій, М. М. Май-
стренко, Є. С. Тесленко, В. С. Шаповалова, 
С. М. Мельниченко, І. Ю. Рагулін, Ю. М. Бе-
реза, С.Г. Борисов та інші. Проте, на сьогод-
ні відсутні роботи щодо дослідження впливу 
змісту цього поняття на процес доказування 
обставин злочинів, що входять до його скла-
ду.

Постановка проблеми
Дослідження процесуальних аспектів 

доказування під час розслідування злочи-
нів, пов’язаних із незаконним обігом вогне-
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Мета і завдання дослідження
Метою дослідження є висвітлення су-

часних наукових підходів до розуміння по-
няття злочини, пов’язані із незаконним 
обігом зброї або боєприпасів, визначення 
його змісту, ознак та кола злочинів, перед-
бачених КК України, що входять до цього 
поняття, а також можливостей пошуку зако-
номірностей при їх доказуванні.

Наукова новизна дослідження
За результатами проведеного дослі-

дження висловлено авторську позицію 
щодо змісту поняття «злочини, пов’язані із 
незаконним обігом зброї або боєприпасів». 
Уточнено коло злочинів, що передбаче-
ні КК України та входять до цього понят-
тя. Наголошено на існуванні кореляційних 
зв’язків між ними, що є основою для подаль-
шого пошуку закономірностей доказування 
по цим видам злочинів. За основу пошуку 
таких закономірностей запропоновано по-
класти особливості механізму вчинення зло-
чинів та їх слідоутворення, коли зброя або 
боєприпаси виступають або знаряддям, або 
засобом, або предметом вчинення таких 
злочинів

Виклад основного матеріалу
У науковій літературі зазначається, що 

одним із чинників погіршення криміноген-
ної обстановки в Україні в останні роки є 
зростаюча озброєність представників кри-
міналітету. За таких обставин особливої ак-
туальності набувають проблеми боротьби 
із незаконним обігом вогнепальної зброї та 
боєприпасів. Розглядувані злочини, буду-
чи одним із найбільш «перспективних» на-
прямів діяльності організованих злочинних 
угруповань, поряд із торгівлею наркотика-
ми, людьми й контрабандою, не тільки не 
зменшуються, а й призводять до розширен-
ня так званого «збройового чорного ринку» 
в Україні. Вони стають усе більш дохідним 
злочинним промислом, що має, на відміну 
від ряду інших посягань, відносно велику 
доступність і менший ступінь ризику ви-
криття, що ускладнює їх розслідування [2, 
с. 251].
У теперішній час в Україні спостеріга-

ється неконтрольований ріст незаконного 

обігу різних видів зброї, що інтенсивно по-
ширюються серед населення та в кримі-
нальному середовищі. Значна частина такої 
зброї незаконно потрапляє в усі без винятку 
регіони України із зони проведення Опе-
рації Об’єднаних сил. Це є ключовим фак-
тором, який ускладнює криміногенну об-
становку в цілому на загальнодержавному 
рівні і, зокрема, призводить до різкого під-
вищення кількості злочинів загальнокримі-
нальної спрямованості. Суспільна небезпека 
незаконного обігу зброї полягає у створен-
ні «сприятливих умов» для вчинення більш 
тяжких злочинів, оскільки сама зброя несе 
потенційну загрозу життю і здоров’ю лю-
дей, незалежно від наявності або відсутності 
наміру застосовувати її за призначенням [3, 
с. 4].
Значні запаси незареєстрованої стрі-

лецької зброї перебувають на руках цивіль-
ного населення України. За приблизними 
оцінками, її кількість може сягати 5 мільйо-
нів одиниць. Починаючи з 1991 р., джере-
лами незаконного обігу вогнепальної зброї в 
країні залишаються витік внутрішніх запасів 
і транскордонна торгівля. За даними більш 
ранніх досліджень, показники вбивств та 
інших серйозних злочинів, вчинених із ви-
користанням вогнепальної зброї, різко зрос-
ли у 2014 р. у зв’язку з конфліктом на сході, 
хоча з 2015 р. спостерігаються тенденції до 
зменшення.
При цьому, скорочення незаконних по-

токів стрілецької зброї визнано як важливу 
складову сталого розвитку. Завдання 16.4 
Цілей сталого розвитку, прийнятих ООН у 
вересні 2015 р., зобов’язує держави скоро-
тити незаконні потоки зброї до 2030 р. [4, с. 
3 - 4].
Стаття 3 «Протоколу проти незаконного 

виготовлення та обігу вогнепальної зброї, 
її складових частин і компонентів, а також 
боєприпасів до неї, який доповнює Конвен-
цію Організації Об’єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочин-
ності» визначає незаконний обіг зброї як 
придбання, продаж, ввіз чи вивіз, доставку, 
переміщення або передачу вогнепальної 
зброї, її складових частин і компонентів, а 
також боєприпасів до неї з території чи те-
риторією Держави-учасниці на територію 
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іншої Держави-учасниці, якщо будь-яка із 
заінтересованих Держав-учасниць не надає 
відповідного дозволу або якщо вогнепальна 
зброя не має передбаченого маркування1.
На думку В.М. Шевчука, «незаконний 

обіг вогнепальної зброї - це певний про-
цес, який передбачає виробництво зброї і 
подальший її рух від виробникаяк держав-
ного, так і кримінального, далі рух до спо-
живача - легального (МО, МВС, СБУ тощо) 
або нелегального (злочинці, громадяни, що 
незаконно отримують зброю для самозахис-
ту, колекціонування та ін.), а також процес 
користування зброєю, підтримання його в 
справному стані, перехід від одного власни-
ка до іншого і до її знищення. Структурними 
елементами незаконого обігу вогнепальної 
зброї, на думку вченого, є такі: виробництво 
або виготовлення, збут (передача), при-
дбання, зберігання, носіння, перевезення, 
застосування, ремонт, використання, зни-
щення та ін. Такий обіг вогнепальної зброї 
є не просто незаконним, а й кримінальним, 
оскільки включає дії, що порушують кри-
мінально-правові заборони та за вчинення 
яких передбачена кримінально-правова від-
повідальність» [2, с. 251].
Поряд із цим, деякі вчені роблять ак-

цент, на тому що застосування (користуван-
ня) зброї не відноситься до поняття «обіг 
зброї». Як зазначають М.Г. Щербаковський 
та Д.В. Андрєєв, вітчизняні науковці часто 
замінюють термін «незаконний обіг зброї» 
терміном «незаконне поводження з вогне-
пальною зброєю, бойовими припасами або 
вибуховими речовинами» (як це поняття 
сформульовано у ст. 263 КК України) [5, с. 
51-60]. На їх думку використання в якості 
синонімів понять «обіг» і «поводження» не 
є цілком правильним: поняття «поводжен-
ня» є більш вузьким і охоплює дії власника 
зі зброєю, тобто її зберігання, носіння, пе-
ревезення, ремонт і т. д. Поряд із цим (від-

1 Протокол проти незаконного виготовлення та обі-
гу вогнепальної зброї, її складових частин і компо-
нентів, а також боєприпасів до неї, який доповнює 
Конвенцію Організації Об’єднаних Націй проти 
транснаціональної організованої злочинності / За-
тверджено Резолюцією 55/255 Генеральної Асамблеї 
ООН від 31.05.2001 [Електронний ресурс] – Режим 
доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_792

повідно до етимологічного значення), під 
поняттям «обіг» розуміється «використан-
ня», «вжиток» чого-небудь. Використання ж 
зброї, тобто її застосування за призначенням 
– для ураження живої цілі та ін., не є скла-
довою поняття «обіг». Обіг розглядається 
науковцями як процес виробництва зброї, 
її подальшого руху від державного або кри-
мінального виробника (виготовлювача), до 
законного чи незаконного (злочинці, гро-
мадяни, які незаконно купують зброю для 
самозахисту, колекціонування і т. п.) спо-
живача, а також підтримка її в справному 
стані, перехід від одного власника до іншого 
і т. д., до її знищення. Фізичний вплив на 
зброю (виготовлення, переробка), її про-
сторове (носіння, перевезення), тимчасове 
(зберігання), соціальне (зміна власника) пе-
реміщення мають правове значення, що ви-
значає кваліфікацію відповідних дій. Кожна 
вказана дія (вплив) є структурним елемен-
том обігу зброї [3, с. 19].
Незаконний (кримінальний) обіг зброї, 

на думку тих же М.Г. Щербаковського та 
Д.В. Андрєєва, передбачає дії, що пору-
шують кримінально-правові заборони та, 
відповідно, мають наслідком кримінальну 
відповідальність. При цьому, на думку на-
уковців, незаконний обіг зброї передбачає 
наступні злочини, передбачені Криміналь-
ним кодексом України (далі – КК України): 

– переміщення через митний кордон 
України поза митним контролем або з при-
ховуванням від митного контролю вибу-
хових речовин, зброї та боєприпасів (крім 
гладкоствольної мисливської зброї та бойо-
вих припасів до неї) (ст. 201 КК України); 

– викрадення, привласнення, вимагання 
вогнепальної зброї, бойових припасів, вибу-
хових речовин чи радіоактивних матеріалів 
(ст. 262 КК України); 

– носіння, зберігання, придбання, пере-
дача чи збут вогнепальної зброї (крім глад-
коствольної мисливської), бойових припа-
сів, вибухових речовин або вибухових при-
строїв (ст. 263 КК України); 

– виготовлення, переробка чи ремонт 
вогнепальної зброї або фальсифікація, неза-
конне видалення чи зміна її маркування, або 
незаконне виготовлення бойових припасів, 
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вибухових речовин чи вибухових пристроїв 
(ст. 2631 КК України); 

– недбале зберігання вогнепальної зброї 
або бойових припасів (ст. 264 КК України), 
незаконне виготовлення будь-якого ядер-
ного вибухового пристрою чи пристрою, що 
розсіює радіоактивний матеріал або випро-
мінює радіацію (ст. 2651 КК України); 

– порушення правил зберігання, вико-
ристання, обліку, перевезення вибухових 
речовин або інших правил поводження з 
ними, а також незаконне пересилання цих 
речовин чи матеріалів поштою або ванта-
жем (ст. 267 КК України); 

– перевезення на повітряному судні ви-
бухових речовин (ст. 269 КК України); 

– вивезення за межі України сировини, 
матеріалів, обладнання, технологій, які мо-
жуть бути використані для створення ракет-
ної, ядерної, хімічної, інших видів зброї (ст. 
333 КК України); 

– викрадення, привласнення, вимагання 
зброї, бойових припасів, вибухових або ін-
ших бойових речовин (ст. 410 КК України); 

– умисне або необережне знищення або 
пошкодження зброї, бойових припасів (ст. 
ст. 411, 412 КК України); 

– втрата або зіпсування ввірених для 
службового користування зброї, бойових 
припасів (ст. 413 КК України);

 – порушення правил поводження зі 
зброєю, а також із боєприпасами, вибухови-
ми речовинами (ст. 414 КК України);

– розроблення, виробництво, придбан-
ня, зберігання, збут, транспортування зброї 
масового знищення (ст. 440 КК України) [3, 
с. 21-22]. 
На підставі аналізу складів цих кримі-

нальних правопорушень цитованими на-
уковцями запропоновано поділ злочинів у 
сфері незаконного обігу зброї та боєприпа-
сів їх на три групи. 
До першої групи відносять криміналь-

ні правопорушення, в ознаках складів яких 
обов’язковим елементом вказується вогне-
пальна, холодна чи інша зброя, боєприпаси, 
вибухові пристрої, вибухові речовини та ін.: 
статті 201, 262, 263, 2631 , 264, 2651 , 267, 
269, 410, 411, 412, 413, 414, 440 КК Украї-
ни. Зброя, яка наводиться безпосередньо 
в диспозиції норми, є конкретним предме-

том злочину, характеризує об’єкт злочину і 
для правильної кваліфікації кримінального 
правопорушення повинна бути обов’язково 
встановлена.
Другу групу складають кримінальні пра-

вопорушення, в ознаках складів яких зброя 
є знаряддям їх вчинення (тобто також ви-
ступає як ознака об’єктивної сторони злочи-
ну). У таких правопорушеннях законодав-
цем передбачена можливість використання 
різних видів зброї під час вчинення злочи-
нів: статті 113, 146, 194, 195, 258, 266, 282, 
294, 296, 331, 347, 352, 365, 378, 393, 399, 
404-406, 424, 439 КК України. 
Третю (найменшу) групу складають 

злочини, у яких серед ознак складу не має 
будь-яких вказівок на обов’язкову або мож-
ливу наявність зброї як предмета або засобу 
їх вчинення, але які факультативно містять 
посилання на зброю, озброєність, які є ква-
ліфікуючою ознакою кримінального право-
порушення: статті 257, 260, 261, 408, 429, 
446 КК України [3, с. 10-11].
Отже, розкриваючи систему кримі-

нально-правових норм, якими передба-
чено відповідальність за злочини у сфері 
незаконного обігу зброї та боєприпасів, 
слід, у першу чергу, на ті статті, які вклю-
чені до розділу ІХ КК України «Злочини 
проти громадської безпеки». Криміналь-
ні правопорушення, що охоплені зазна-
ченим розділом, мають у своєму складі 
обов’язковий предмет злочину, яким є: 
вогнепальна зброя (ст.ст. 263, 263-1, 264) та 
боєприпаси (ст.ст. 263, 263-1, 264).
Однак, коло злочинів у цій сфері не об-

межується зазначеним. У цьому контексті 
слід навести думку О.О. Дудорова, В.П. Ти-
хого та М.І. Хавронюка про те, що «загально 
небезпечний характер злочинів проти гро-
мадської безпеки зумовлений як їх об’єктом, 
так і тим, що їх предметом та/або засобом 
(знаряддям) виступають зброя або інші, за 
своєю природою потенційно смертоносні, 
джерела, які використовуються або можуть 
бути використані як зброя, як засоби руйну-
вання чи ураження» [6, с. 40; 7, с. 655].

Аналогічної позиції дотримується В.С. Бон-
дар та надає авторську класифікацію злочи-
нів у сфері незаконного обігу вогнепальної 
зброї та боєприпасів. До першої групи на-
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уковець аналогічно відносить злочини, зна-
ряддями та засобами вчинення яких є вог-
непальна зброя та бойові припаси: 

1) незаконне позбавлення волі або ви-
крадення людини (ч. 2 ст. 146 КК України); 

2) бандитизм (ст. 257 КК України); 
3) терористичний акт (ст. 258 КК Укра-

їни); 
4) сприяння вчиненню терористичного 

акту (ст. 258-4 КК України); 
5) створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань (ч. 3 
ст. 260 КК України); 

6) масові заворушення (ст. 294 КК Укра-
їни); 

7) хуліганство (ч. 4 ст. 296 КК України); 
8) перевищення влади або службових 

повноважень працівником правоохоронно-
го органу (ст. 365 КК України); 

9) опір начальникові або примушування 
його до порушення службових обов’язків (ч. 
2 ст. 404 КК України); 

10) погроза або насильство щодо началь-
ника (ч. 4 ст. 405 КК України); 

11) порушення статутних правил вза-
ємовідносин між військовослужбовцями за 
відсутності відносин підлеглості (ч. 3 ст. 406 
КК України); 

12) перевищення військовою службовою 
особою влади чи службових повноважень 
(ст. 426-1 КК України); 

13) найманство (ст. 447 КК України). 
До другої групи, на думку В.С. Бондара, 

слід відносити злочини, обов’язковою озна-
кою яких є предмет у вигляді вогнепальної 
зброї та бойових припасів (крім зазначених 
вище злочинів проти громадської безпеки): 

1) контрабанда (ст. 201 КК України); 
2) створення не передбачених законом 

воєнізованих або збройних формувань (ч. 2 
ст. 260 КК України);

3) викрадення, привласнення, вима-
гання вогнепальної зброї, бойових припа-
сів, вибухових речовин чи радіоактивних 
матеріалів або заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживанням службовим 
становищем (ст. 262 КК України); 

4) втеча з місця позбавлення волі або 
з-під варти (ст. 393 КК України); 

5) дезертирство (ч. 2 ст. 408 КК Украї-
ни); 

6) викрадення, привласнення, вима-
гання військовослужбовцем зброї, бойових 
припасів, вибухових або інших бойових ре-
човин, засобів пересування, військової та 
спеціальної техніки чи іншого військового 
майна, а також заволодіння ними шляхом 
шахрайства або зловживання службовим 
становищем (ст. 410 КК України); 

7) умисне знищення або пошкодження 
військового майна (ст. 411 КК України); 

8) необережне знищення або пошко-
дження військового майна (ст. 412 КК Укра-
їни); 

9) втрата військового майна (ст. 413 КК 
України); 

10) порушення правил поводження зі 
зброєю, а також із речовинами і предмета-
ми, що становлять підвищену небезпеку для 
оточення (ст. 414 КК України).
Крім того, як зазначають науковці, як 

знаряддя вогнепальна зброя та бойові при-
паси можуть застосовуватись при вчиненні 
вбивства, умисного тяжкого тілесного ушко-
дження, розбою, незаконного полювання та 
інших злочинів [8, с. 69-71].
Існують і більш вузькі погляди на роз-

глядуване поняття. Зокрема, А.С. Новосад 
та С.А. Шалгунова зазначають, що КК Укра-
їни передбачає відповідальність за наступні 
форми незаконного обігу зброї: незаконне 
носіння, незаконне зберігання, незаконне 
придбання, незаконне виготовлення, не-
законну передачу, незаконний збут2, що 
включає лише ті злочини, де зброя є лише 
їх предметом. Хоча, надалі і надають шир-
ше визначення поняття «обігу зброї – це дії, 
що полягають у виготовленні зброї, торгів-
лі зброєю, продажу, передачі, придбанні, 
колекціонуванні, експонуванні, обліку, збе-
ріганні, носінні, перевезенні, транспорту-
ванні, використанні, вилученні, знищенні, 
ввезенні зброї на території України та виве-
зення з неї. Таким чином, усі вказані діяння 
2 Кримінальна відповідальність за незаконний обіг 
зброї / Ю.М. Береза, М.М. Єфімов, В.П. Кононець, 
А.С. Новосад, І.В. Пиріг, С.А. Риб’янець, О.С. Скок, 
О.І. Соболь, К.О. Чаплинський, А.П. Чернен-
ко, С.А. Шалгунова, Т.В. Шевченко, А.Г. Шиян, 
В.А. Якушкін / За заг. ред. К.ю.н., доцента Шалгу-
нової С.А. – Дніпро : Дніпропетровський держав-
ний університет внутрішніх справ, 2020. – 364 с. 
С. 56-57.
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складають форми незаконного обігу зброї, 
які можна назвати армалогічними злочи-
нами, тобто, злочинами, вчиненими щодо 
зброї, або з її використанням чи застосуван-
ням» [9, с. 56-57].
Вцілому, можна зробити висновок, що 

на сьогодні прослідковуються тенденція до 
застосування широкого підходу до розу-
міння поняття злочинів, пов’язаних із не-
законним обігом зброї або боєприпасів, до 
складу яких відносять: 1) злочини, в скла-
ді яких зброя або боєприпаси є предметом 
злочину; 2) злочини, в складі яких зброя або 
боєприпаси є знаряддям або засобом вчи-
нення злочину та 3) злочини, в складі яких 
зброя або боєприпаси виступають іншою 
ознакою об’єктивної сторони; 4) злочини, 
в складі яких зброя або боєприпаси не є 
обов’язковою ознакою, проте які потенцій-
но можуть вчинятись із застосуванням зброї 
чи боєприпасів (вбивство, умисне тяжке ті-
лесне ушкодження, розбій тощо). Хоча у 
останньому випадку вогнепальна зброя та 
боєприпаси в цілому не впливають наяв-
ність чи відсутність складу злочину, проте 
впливають на оцінку тяжкості вчиненого, 
передбачають використання їх як знаряддя 
чи засобів вчинення правопорушення і тому 
також повинні підпадати під поняття «зло-
чини, пов’язані із незаконним обігом зброї 
або боєприпасів».
Отже, до досліджуваного поняття вхо-

дить досить велика кількість злочинів, які, 
хоча і об’єднані на рівні ознак таких елемен-
тів складу як предмет знаряддя чи засоби 
(якими є зброя або боєприпаси), але в той 
же час мають суттєві відмінності між іншими 
суб’єктивними та об’єктивними ознаками. 
Вказане лежить в основі особливостей пред-
мета та, відповідно, засобів доказування по 
кожному окремому кримінальному прова-
дженню. Із цього приводу слід згадати су-
дження В.А. Журавля про те, що предмет 
доказування окреслюється ознаками складу 
злочину, за яким здійснюється його кваліфі-
кація і ст. 91 КПК України [10, с. 180-181]. 
Нагадаємо, що ст. 91 КПК України ви-

значає, що «у кримінальному проваджен-
ні підлягають доказуванню: 1) поді я кри-
мінального правопорушення (час, місце, 
спосіб та інші обставини вчинення кримі-

нального правопорушення); 2) вину ватість 
обвинуваченого у вчиненні кримінально-
го правопорушення, форма вини, мотив 
і мета вчинення кримінального правопо-
рушення; 3) вид  і розмір шкоди, завданої 
кримінальним правопорушенням, а також 
розмір процесуальних витрат; 4) обс тави-
ни, які впливають на ступінь тяжкості вчи-
неного кримінального правопорушення, 
характеризують особу обвинуваченого, об-
тяжують чи пом’якшують покарання, які 
виключають кримінальну відповідальність 
або є підставою закриття кримінального 
провадження; 5) обста вини, що є підставою 
для звільнення від кримінальної відпові-
дальності або покарання; 6) обстав ини, які 
підтверджують, що гроші, цінності та інше 
майно, які підлягають спеціальній конфіс-
кації, одержані внаслідок вчинення кримі-
нального правопорушення та/або є дохо-
дами від такого майна, або призначалися 
(використовувалися) для схиляння особи до 
вчинення кримінального правопорушення, 
фінансування та/або матеріального забезпе-
чення кримінального правопорушення чи 
винагороди за його вчинення, або є пред-
метом кримінального правопорушення, у 
тому числі пов’язаного з їх незаконним обі-
гом, або підшукані, виготовлені, пристосо-
вані або використані як засоби чи знаряддя 
вчинення кримінального правопорушення; 
7) обстав  ини, що є підставою для застосуван-
ня до юридичних осіб заходів кримінально-
правового характеру»3.
Отже, кримінальний процесуальний за-

кон прямо вказує на необхідність доказу-
вання об’єктивних та суб’єктивних ознак 
складу кожного окремого кримінального 
правопорушення. Зрозуміло, що злочини, 
пов’язані із незаконним поводженням із 
зброєю (в яких зброя є предметом злочину) 
відрізнятимуться з криміналістичної точки 
зору за слідовою картиною їх вчинення від 
злочинів, де зброя та боєприпаси є знаряд-
дями або засобами вчинення злочину, що 
вимагатиме вчинення слідчим, спеціалістом, 
оперативним працівниками на місці події та 

3 1. Кримінальний процесуальний кодекс Украї-
ни: Закон України від 13.04.2012 р. Верховна Рада 
України. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/4 
651-17.
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експертами різного комплексу дій із пошуку 
слідів злочину, їх вилучення та подальшого 
дослідження. 
При цьому, у разі розслідування сукуп-

ності злочинів, вчинених із застосуванням 
зброї та боєприпасів, процедура доказу-
вання буде ускладнена розширенням свого 
предмета, адже у такому разі постає необ-
хідність доказування ознак двох чи більше 
складів злочину. Наприклад, у разі застосу-
вання вогнепальної зброї при вчиненні те-
рористичного акту. Як зауважує О.О. Кни-
женко, вчинення злочинів, під час яких осо-
ба використовує зброю та бойові припаси й 
цими речами вона поводиться без належно 
оформлених дозволів, необхідно кваліфіку-
вати за сукупністю злочинів. Зокрема, вчи-
нення терористичного акту в разі застосу-
вання зброї та бойових припасів особою, 
яка незаконно поводилася з такими предме-
тами, необхідно кваліфікувати за ст. 258 та 
ст. 263 чи ст. 263-1 КК України відповідно 
[11, с. 73]. 
У цій ситуації, згідно з правилами ст. 217 

КПК України, досудове розслідування за 
вказаними злочинами слід об’єднати в одне 
кримінальне провадження, по якому дока-
зування носитиме комплексний характер.
Проте, різноманітність складів злочи-

нів, що входять до вже криміналістичного 
поняття «злочини, пов’язані із незаконним 
обігом зброї або боєприпасів» не означає 
неможливість виділення спільних рис, за-
кономірностей у їх доказуванні. Пропонує-
мо за основу пошуку таких закономірностей 
покласти заначений поділ цих злочинів, де 
зброя, боєприпаси виступають знаряддям 
або предметом злочину. Так, застосування 
зброї або боєприпасів при вчиненні різних 
протиправних дій носить типовий характер 
(вчинення пострілів, ураження людей, май-
на, залякування тощо), що вказує на мож-
ливість виділення типових слідів вчинення 
таких дій та, відповідно, типових способів 
збирання та дослідження доказів. Ця ж теза 
стосується і комплексу злочинів, де зброя та 
боєприпаси є предметом злочину.

Висновки
Підсумовуючи викладене, слід зупини-

тись на основних висновках проведеного 

дослідження. По-перше, аналіз існуючих у 
кримінально-правовій та кримінологічній 
доктринах підходах на зміст поняття «зло-
чини у сфері незаконного обігу вогнепальної 
зброї або боєприпасів» вказує, що воно має 
комплексний характер та до нього включа-
ють чотири групи: 1) злочини, у складі яких 
зброя або боєприпаси є предметом злочи-
ну; 2) злочини, у складі яких зброя або боє-
припаси є знаряддям або засобом вчинення 
злочину; 3) злочини, у складі яких зброя або 
боєприпаси є іншою ознакою об’єктивної 
сторони правопорушення; 4) злочини, які 
можуть вчинятись із застосуванням зброї 
чи боєприпасів, хоча як обов’язкова ознака 
у складі цих злочинів вони законом не пе-
редбачені. Такі злочини об’єднані на рівні 
ознак таких елементів складу злочину, як 
предмет, знаряддя чи засоби їх вчинення 
(якими є зброя або боєприпаси), але в той 
же час мають суттєві відмінності між іншими 
суб’єктивними та об’єктивними ознаками. 
По-друге, відмінності у складі цих злочинів 
прямо впливають на обсяг предмета дока-
зування та обрання слідчим відповідного 
комплексу засобів доказування. Це прямо 
передбачено ст. 91 КПК України. Предмет 
доказування по таких злочинах визначаєть-
ся ознаками складу злочину, за яким здій-
снюється його кваліфікація та ст. 91 КПК 
України. При цьому, у разі розслідування 
сукупності злочинів, вчинених із застосуван-
ням зброї та боєприпасів, процедура доказу-
вання буде ускладнена розширенням свого 
предмета, адже в такому разі постає необ-
хідність доказування ознак двох чи біль-
ше різних складів злочину. Різноманітність 
складів злочинів, що входять до вже кримі-
налістичного поняття «злочини, пов’язані із 
незаконним обігом зброї або боєприпасів» 
не означає неможливість виділення спіль-
них рис, закономірностей у їх доказуванні. 
Пропонується за основу пошуку таких зако-
номірностей покласти особливості механіз-
му вчинення злочинів та їх слідоутворення, 
коли зброя або боєприпаси виступають або 
знаряддям, або засобом, або предметом вчи-
нення таких злочинів.
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Kozachenko Serhii
CONCEPTS, SIGNS AND 

CLASSIFICATION OF CRIMES RELATED 
TO ILLEGAL TRAFFIC OF FIREARMS 

OR AMMUNITION, THEIR INFLUENCE 
ON THE PROCESS OF EVIDENCE IN 

CRIMINAL PROCEEDINGS
The article discusses the defi nition and 

content of the concept of illegal circulation of 
fi rearms, highlighting and analyzing existing 
approaches in the professional literature to 

АНОТАЦІЯ 
У статті розглянуто визначення та зміст 

поняття незаконного обігу вогнепальної зброї, 
висвітлено та проаналізовано існуючі підхо-
ди у фаховій літературі із визначення кола 
правопорушень, що підпадають під поняття 
«злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї 
або боєприпасів», із приводу чого висловлено 
авторську позицію. Наголошено на наявність 
кореляційних зв’язків між змістом поняття 
«злочини, пов’язані із незаконним обігом зброї 
або боєприпасів» та предметом і засобами до-
казування по тим злочинам, що охоплюються 
цим поняттям. Констатовано, що вказане 
поняття є вельми об’ємним, а злочини, що 
входять до нього є різноманітними за своїм 
кримінально-правовим складом: відрізняють-
ся як за об’єктивними, так і за суб’єктивними 
ознаками. Поряд із цим, це не виключає мож-
ливості виділення закономірностей при їх до-
казуванні. За основу пошуку таких закономір-
ностей запропоновано покласти особливості 
механізму вчинення злочинів та їх слідоутво-
рення, коли зброя або боєприпаси виступають 
або знаряддям, або засобом, або предметом 
вчинення таких злочинів.
Констатовано, що аналіз існуючих у кри-

мінально-правовій та кримінологічній док-
тринах підходах на зміст поняття «злочини 
у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї 
або боєприпасів» вказує, що воно має комп-
лексний характер та до нього включають чо-
тири групи: 1) злочини, в складі яких зброя 
або боєприпаси є предметом злочину; 2) зло-
чини, в складі яких зброя або боєприпаси є 
знаряддям або засобом вчинення злочину; 3) 
злочини, в складі яких зброя або боєприпаси є 
іншою ознакою об’єктивної сторони правопо-

рушення; 4) злочини, які можуть вчинятись 
із застосуванням зброї чи боєприпасів, хоча як 
обов’язкова ознака у складі цих злочинів вони 
законом не передбачені. Такі злочини об’єднані 
на рівні ознак таких елементів складу злочину 
як предмет, знаряддя чи засоби їх вчинення 
(якими є зброя або боєприпаси), але в той же 
час мають суттєві відмінності між іншими 
суб’єктивними та об’єктивними ознаками. 
Зазначено, що відмінності у складі цих 

злочинів прямо впливають на обсяг предмета 
доказування та обрання слідчим відповідного 
комплексу засобів доказування. Це прямо пе-
редбачено ст. 91 КПК України. Предмет до-
казування по таким злочинам визначається 
ознаками складу злочину, за яким здійснюєть-
ся його кваліфікація та ст. 91 КПК України. 
При цьому, у разі розслідування сукупності зло-
чинів, вчинених із застосуванням зброї та боє-
припасів, процедура доказування буде ускладне-
на розширенням свого предмета, адже у тако-
му разі постає необхідність доказування ознак 
двох чи більше різних складів злочину. 
Обґрунтовано, що різноманітність складів 

злочинів, що входять до вже криміналістич-
ного поняття «злочини, пов’язані із незакон-
ним обігом зброї або боєприпасів» не означає 
неможливість виділення спільних рис, законо-
мірностей у їх доказуванні. Пропонується за 
основу пошуку таких закономірностей поклас-
ти особливості механізму вчинення злочинів 
та їх слідоутворення, коли зброя або боєпри-
паси виступають або знаряддям, або засобом, 
або предметом вчинення таких злочинів.
Ключові слова. Незаконний обіг зброї, зло-

чини, поняття, ознаки, класифікація, дока-
зування, механізм вчинення злочину, слідоут-
ворення.
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defi ne the range of offenses that fall under the 
concept of «crimes related to illegal traffi cking 
in weapons or ammunition». The author’s 
position on this issue is expressed. The article 
emphasizes the presence of correlation links 
between the content of the concept of «crimes 
related to illegal traffi cking in weapons or 
ammunition» and the subject matter and 
means of proof for such crimes. It is noted that 
this concept is very extensive, and the crimes 
that fall under it are diverse in their criminal-
legal composition, differing in both objective 
and subjective characteristics. However, this 
does not preclude the possibility of identifying 
patterns in their proof. To search for such 
patterns, the peculiarities of the mechanism of 
committing crimes and their trace formation 
are proposed as a basis, when weapons or 
ammunition serve as tools, means, or objects of 
committing such crimes.

It has been noted that the analysis of 
existing approaches in criminal law and 
criminology doctrines on the concept of 
«crimes in the fi eld of illegal circulation of 
fi rearms or ammunition» indicates that it has 
a complex nature and includes four groups: 
1) crimes in which fi rearms or ammunition 
are the subject of the crime; 2) crimes in which 
fi rearms or ammunition are the means or 
instrument of committing the crime; 3) crimes 
in which fi rearms or ammunition are another 
feature of the objective side of the offense; 4) 
crimes that can be committed with the use of 
fi rearms or ammunition, although they are not 
provided for by law as a mandatory element 
of these crimes. Such crimes are united at the 
level of features such as the subject, means or 

instruments of their commission (which are 
fi rearms or ammunition), but at the same time 
have signifi cant differences between other 
subjective and objective characteristics.

It is stated that the differences in the 
composition of these crimes directly affect 
the volume of evidence and the selection by 
investigators of the corresponding set of evidence. 
This is directly provided for in Article 91 of 
the Criminal Procedure Code of Ukraine. The 
subject of proof for such crimes is determined by 
the signs of the crime composition, according to 
which its qualifi cation is carried out, and Article 
91 of the Criminal Procedure Code of Ukraine. 
In the case of investigating a combination of 
crimes committed with the use of weapons and 
ammunition, the procedure for proving will be 
complicated by expanding its subject, since in 
such a case there is a need to prove the signs 
of two or more different compositions of the 
crime.

It is argued that the diversity of crime 
compositions that fall under the already 
criminological concept of «crimes related 
to the illegal circulation of weapons or 
ammunition» does not mean the impossibility 
of identifying common features, regularities in 
their proof. It is proposed to base the search 
for such regularities on the peculiarities of the 
mechanism of committing crimes and their 
evidential value, when weapons or ammunition 
act as a tool, means, or object of committing 
such crimes.

Keywords: illegal circulation of weapons, 
crimes, concept, signs, classifi cation, evidence, 
mechanism of committing a crime, evidential 
value.
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ÊÐÈÌ²ÍÀËÜÍÀ Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍ²ÑÒÜ ÇÀ 
ÏÎÐÓØÅÍÍß ÍÅÄÎÒÎÐÊÀÍÎÑÒ² ÆÈÒËÀ

У статті розглядаються особливості кримі-
нальної відповідальності за порушення недотор-
каності житла чи іншого володіння особи. Не-
доторканність житла, таємниця приватного 
життя разом з іншими правами та свободами 
утворюють основу правового статусу особи та 
є невід’ємними складовими сучасної концепції 
прав і свобод людини. Зі вступом України до 
Ради Європи, послідовним курсом на європейську 
інтеграцію та подальшими демократичними 
перетвореннями особливого змісту та значення 
набуває удосконалення захисту недоторканості 
житла кримінально-правовими засобами.
У Конституції України кожному гаранту-

ється право на недоторканість житла. Не до-
пускається проникнення до житла чи до іншого 
володіння особи, проведення в них огляду чи об-
шуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. 
Однак, є випадки, коли слідчий, дізнавач, проку-
рор має право до постановлення ухвали слідчого 
судді увійти до житла чи іншого володіння особи 
лише у невідкладних випадках, пов’язаних із вря-
туванням життя людей та майна чи з безпо-
середнім переслідуванням осіб, які підозрюються 
у вчиненні кримінального правопорушення.
Констатовано, що ефективність кримі-

нально-правової протидії порушенню недоторка-
ності житла, передусім, залежить від чіткого 
опису ознак об’єктивної сторони складу кримі-
нального правопорушення, передбаченого ст.162 
КК України.
Ключові слова: недоторканність жит-

ла, права і свободи особи, забезпечення 
прав,проникнення до житла.
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Постановка проблеми
Недоторканність житла, таємниця при-

ватного життя разом з іншими правами та 
свободами, утворюють основу правового 
статусу особи та є невід’ємними складовими 
сучасної концепції прав і свобод людини. Зі 
вступом України до Ради Європи, послідов-
ним курсом на європейську інтеграцію та 
подальшими демократичними перетворен-
нями особливого змісту та значення набу-
ває удосконалення захисту недоторканнос-
ті житла кримінально-правовими засобами 
[1, с.6].
У статті 30 Конституції України кожно-

му гарантується право на недоторканність 
житла. Не допускається проникнення до 
житла чи до іншого володіння особи, про-
ведення в них огляду чи обшуку інакше як 
за вмотивованим рішенням суду. Однак, є 
випадки, коли слідчий, дізнавач, прокурор 
має право до постановлення ухвали слідчо-
го судді увійти до житла чи іншого володін-
ня особи лише у невідкладних випадках, 
пов’язаних із врятуванням життя людей та 
майна чи з безпосереднім переслідуванням 
осіб, які підозрюються у вчиненні кримі-
нального правопорушення. Аналогічне по-
ложення також передбачене у ст.13 та 233 
КПК України. Більше того, відповідаль-
ність за порушення недоторканності жит-
ла передбачена ст.162 КК України. Втім, 
аналіз Єдиного державного реєстру судо-
вих рішень України засвідчує про відносно 
велику кількість випадків притягнення до 
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кримінальної відповідальності за вчинення 
аналізованого посягання.

Стан теоретичного дослідження
Питанням кримінально-правової про-

тидії проникненню до житла та іншого 
володіння особи присвячені наукові до-
слідження таких eчених, як А.Є.Аврамова, 
Ю.В. Кириченка, І.Ф.Літвінова, В.Т. Ма-
ляренка, Л.О. Мойсея, М.К.Галянтич, 
Ю.М.Жмура, Є.О.Мічуріна та ін. 

Метою цієї cnfnns є вивчення особли-
востей кримінальної відповідальності за 
вчинення кримінального правопорушен-
ня, передбаченого ст.162 КК України.

Виклад основних положень
У диспозиції ч.1 ст.162 КК України пе-

редбачено чотири форми вчинення аналі-
зованого посягання: незаконне проник-
нення до житла; незаконне проникнення 
до іншого володіння особи, незаконне про-
ведення в них огляду чи обшуку, а так само 
незаконне виселення чи інші дії.
Для характеристики форм вчинення 

цього кримінального правопорушення, пе-
редусім, слід з’ясувати зміст поняття житла. 
Так, В.Т.Маляренко під поняттям «житло» 
в кримінально-процесуальному розумінні 
пропонує розглядати, будинок зі всіма при-
міщеннями, які призначені для постійного 
чи тимчасового проживання в них, а також 
ті приміщення, які хоча й не призначені 
для постійного чи тимчасового проживан-
ня в них, але є складовою будинку, будь-яке 
житлове приміщення незалежно від форми 
власності, яке належить до житлового фон-
ду і використовується для постійного або 
тимчасового проживання та будь-яке інше 
приміщення або забудова, які не належать 
до житлового фонду, але використовуються 
для тимчасового проживання. Тобто це мо-
жуть бути приватний будинок, квартира в 
будинку будь-якої форми власності, окрема 
кімната в квартирі, дача, садовий будино-
чок, кімната в гуртожитку, номер у готелі, 
лікарняні та санаторні палати, кімнати баз 
відпочинку, туристичні палатки тощо [2, 
с.4]. Є.О.Мічурін визначає житло як кварти-
ри багатоквартирних будинків, одноквар-

тирні будинки, кімнати в квартирах одно-
квартирних будинків та інші приміщення, 
що придатні для постійного чи тимчасо-
вого проживання осіб і які є завершеним 
будівництвом та віднесені в законному по-
рядку до житлового фонду [3, с.57]. Водно-
час якщо законодавець розуміє під житлом 
приміщення для проживання, то ЄСПЛ 
визначає під таким і приміщення комер-
ційного чи службового призначення, що 
охоплюється у вітчизняному законодавстві 
терміном «інше володіння особи» (ч. 2 ст. 
233 КПК). У рішенні у справі «Товариство 
«Кола Ест» та інші проти Франції» («STES 
ColasEstandOthers v. France») від 16.04.2002 
р., п. 41. [4] Суд нагадує, що Конвенція є 
живим інструментом, який слід тлумачити 
з урахуванням сучасних умов. Спираючись 
на динамічне тлумачення Конвенції, Суд 
вважає, що настав час визнати, що за пев-
них обставин права, гарантовані статтею 8 
Конвенції, можуть розглядатися як такі, що 
включають право на повагу до зареєстро-
ваного офісу, філії та інших ділових примі-
щень. Незважаючи на те, що комерційні чи 
службові приміщення не відносяться Зако-
ном до «житла», втім це не стоїть на заваді 
для звернення до ЄСПЛ зі скаргою щодо 
порушення статті 8 Конвенції. Привертає 
увагу й той факт, що для Суду не виступає 
як критерій житла його «нерухомість», тоб-
то зв’язаність із землею стінами чи фунда-
ментом. Судом наводяться у рішеннях такі 
приклади житла, що досить відрізняються 
від класичного розуміння поняття «примі-
щення». Це, приміром, каравани, намети, 
бунгало (рішення у справі «Вінтерштайн 
та інші проти Франції» («Winterstein and 
Others v. France») від 17.10.2013 р., п. 141)
[5], незалежно від законності підстав засе-
лення місцевості, на якій ці об’єкти знахо-
дяться. 
Терміни «володіння» чи «інше воло-

діння» хоча й використано у ст. 30 Кон-
ституції України, втім не зустрічаються у 
міжнародних правових актах. Тлумачен-
ня терміна «інше володіння» було надано 
у листі Мін’юсту України від 31.07.2013р. 
№423-0-13/11, де вказано, що під ним слід 
розуміти транспортний засіб, земельну ді-
лянку, гараж, інші будівлі чи приміщення 
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побутового, службового, господарського, 
виробничого та іншого призначення тощо, 
які знаходяться у володінні особи [6].
Пiд незаконним проникненням до жит-

ла чи iншого володiння особи слiд розумiти 
будь-яке вторгнення в житло (iнше 
володiння), здійснене всупереч волi закон-
ного володільця, за відсутності визначених 
законом пiдстав чи в порушення встановле-
ного законом порядку [7, с.69]. 
Незаконний огляд - це проведення такої 

слідчої дiї, як огляд житлового приміщення 
чи iншого володiння особи з недотриман-
ням вимог щодо пiдстав його проведення 
або з порушенням процесуального порядку 
його проведення (проведення з іншою ме-
тою, ніж це передбачено кримінально-про-
цесуальним законодавством, без понятих, 
без складання протоколу тощо) [7, с.69].
Обшук вважається незаконним, якщо 

він здійснений: 1) приватною особою; 
службовою особою, яка не мaє права його 
проводити; 2) службовою особою, яка 
вiдповiдно до закону наділена правом про-
ведення обшуку (слідчим, працівником ор-
гану дізнання), але: а) за відсутності пiдстав 
для проведення обшуку (коли непорушено 
кримінальну справу або за відсутності до-
статніх даних про те, що знаряддя злочину, 
peчi й цінності, здобуті злочинним шляхом, 
а також інші предмети і документи, які ма-
ють значення для встановлення істини в 
справі або забезпечення цивільного по-
зову, заховані в певному приміщенні або 
мiсцi чи у будь - якої особи, а також про те, 
що в певному приміщенні або мiсцi пере-
ховується злочинець); б) з порушенням 
процесуального порядку його проведен-
ня (без вмотивованої постанови судді; без 
участі понятих, без складання протоколу, 
без роз’яснення тим, кого обшукують, по-
нятим i вiдповiдним представникам їxнix 
прав тощо) [7, с.69].
Пiд незаконним виселенням слiд 

розумiти виселення iз займаного житлово-
го приміщення за відсутності пiдстав або з 
порушенням порядку, встановлених зако-
ном. Вiдповiдно до чинного законодавства 
примусове виселення громадянина Із жит-
ла може мати місце лише за рiшенням суду 
у визначених законом випадках. До iншиx 

дiй, що порушують недоторканність житла 
громадян, може бути віднесено самовільне 
вселення до чужого житла, тимчасове ви-
користання житла без згоди його власни-
ка, незаконне проведення виїмки тощо [7, 
с.69].
Аналіз судової практики України за-

свідчує, що суди загалом правильно визна-
чають момент закінчення цього криміналь-
ного правопорушення з моменту проник-
нення на огороджену територію подвір’я, 
навіть незважаючи на те, що проникнути 
до самого житла не вдалось з причин, що 
не залежали від волі порушника. Так, ви-
роком Херсонського міського суду Хер-
сонської області від 10 квітня 2018 року 
встановлено, що підсудний таємно переліз 
через паркан та незаконно проник на ого-
роджену територію подвір’я домоволодін-
ня, т.ч. вчинивши кримінальне правопору-
шення, передбачене ст.162 КК України [8]. 
Необхідно звернути увагу на те, що-

ч. 2 ст. 162 КК України передбачає поси-
лену відповідальність за порушення недо-
торканності житла чи іншого володіння, 
вчинене службовою особою, або із застосу-
ванням насильства чи з погрозою його за-
стосування. У теперішній час існує велика 
кількість суперечок між науковцями, які 
вбачають помилки кваліфікації під час від-
межування злочину, передбаченого ч. 2 
ст. 162 від злочинів розділу XVII (у сфері 
службової діяльності та професійної діяль-
ності, пов’язаної з наданням публічних по-
слуг). Ю.М. Жмур відмічає, що серйозною 
вадою конструкції цієї норми є те, що в ній 
відсутнє посилання на використання служ-
бовою особою влади або свого службового 
становища. Норма ч. 2 ст. 162 КК України 
обмежується лише вказівкою «Ті самі дії, 
вчинені службовою особою…». Така ситу-
ація формально дає можливість кваліфі-
кувати за ч. 2 ст. 162 КК України дії будь-
якої службової особи, навіть якщо вони не 
пов’язані з її професійною діяльністю.
Вирішення питання про відмежуван-

ня розглядуваних норм Розділу XVII КК 
України необхідно здійснювати за прави-
лами подолання конкуренції загальної та 
спеціальної норми. За своїм змістом по-
ложення ч. 2 ст. 162 КК України є спеці-
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альним видом зловживання та перевищен-
ня службовою особою своїх повноважень, 
оскільки з усіх можливих дій, які утворю-
ють зловживання чи перевищення, кримі-
налізуються лише ті, що порушують недо-
торканність житла чи іншого володіння. З 
огляду на це перевага повинна віддаватися 
саме цій нормі [9].
Часто суди під час розгляду справи по 

суті не в змозі визначити справжню мету 
дій підсудного, що призводить до сумнів-
них висновків, коли особа, що тричі судима 
за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка, поєд-
нана з проникненням у житло чи інше при-
міщення), знову проникає до чужого житла 
і не встигнувши вчинити будь-яких дій, по-
мічається тією особою, чиє право недотор-
канності житла було порушено. Перед су-
дом постає питання: такі дії слід кваліфіку-
вати за ч. 1 ст. 162 КК України чи як ч. 3 ст. 
15, ч. 3 ст. 185 КК України (незакінчений 
замах на крадіжку, поєднану з проникнен-
ням в житло чи інше приміщення)? Адже 
санкції статей за вчинювані діяння суттєво 
різняться. Перша частина ст. 162 КК Укра-
їни передбачає покарання у вигляді штра-
фу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних 
мінімумів доходів громадян або виправних 
роботах на строк до двох років, або обме-
ження волі на строк до трьох років. У той 
же час, за ч. 3 ст. 185 КК України з ураху-
ванням положень ч.3 ст. 68 КК України про 
призначення покарання за незакінчений 
злочин, особа має бути позбавлена волі на 
строк від 3 до 4 років. 
У правозастосовній діяльності нерідко 

виникають складнощі щодо встановлення 
ознак суб’єктивної сторони розглядувано-
го складу кримінального правопорушення. 
Згідно з ч. 4 ст. 17 Кримінального процесу-
ального кодексу України, усі сумніви щодо 
доведеності вини особи тлумачаться на ко-
ристь такої особи. У разі, коли постане сум-
нів, який суд не буде в змозі усунути, щодо 
справжньої мети підсудного, такий сумнів 
має тлумачитись на користь підсудного. 
Тому при неможливості дійти до достовір-
ного висновку у винуватості особи в неза-
кінченому замаху на крадіжку з проник-
ненням до чужого житла чи іншого примі-
щення, діяння злочинця слід кваліфікувати 

за ст. 162 КК України. Наглядним прикла-
дом є вирок Слов’янського міськрайонного 
суду Донецької області від 13 лютого 2018 
№ 243/686/18, де особа 5 разів притягува-
лась до кримінальної відповідальності за ч. 
3 ст. 185 КК України, але у шостий раз не 
встигла реалізувати свій злочинний умисел 
до кінця, а тільки незаконно проникла до 
чужого житлового приміщення. Злочинця 
виявив володілець житла, на що перший 
миттєво зреагував та залишив приміщен-
ня. Суд обвинувальним вироком призна-
чив покарання у вигляді обмеження волі 
строком на 1 рік [10]. Аналогічна ситуація 
склалася у вироку Фрунзенського районно-
го суду м. Харкова № 1-кп/645/121/17, тому 
що злочинець був помічений присутніми у 
житлі особами. Дії винного суд кваліфіку-
вав за ч. 1 ст. 162 КК України і зобов’язав 
сплатити штраф на суму 850 гривень [11]. 

Висновки
Таким чином, ефективність криміналь-

но-правової протидії порушенню недо-
торканості житла, передусім, залежить від 
чіткого опису ознак об’єктивної сторони 
складу кримінального правопорушення, 
передбаченого ст.162 КК України. З огляду 
на це розгляд обраної тематики і надалі за-
лишатиметься актуальним для теорії кри-
мінального права та правозастосування.
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SUMMARY 
The article examines the specifi cs of criminal 

liability for violation of the inviolability of a person’s 
home or other property. The inviolability of housing, 
the secret of private life, together with other rights 
and freedoms, form the basis of the legal status of a 
person and are integral components of the modern 
concept of human rights and freedoms. With the 
accession of Ukraine to the Council of Europe, a 
consistent course towards European integration 
and subsequent democratic transformations, the 
improvement of the protection of the inviolability of 
housing by criminal legal means acquires a special 
meaning and signifi cance.

The Constitution of Ukraine guarantees 
everyone the right to inviolability of housing. It 
is not allowed to break into a person’s home or 
other possessions, conduct an inspection or search 
in them other than by reasoned court decision. 
However, there are cases when the investigator, 
inquirer, prosecutor has the right to enter the home 
or other property of a person before the decision 
of the investigating judge is issued only in urgent 
cases related to saving lives and property or direct 
prosecution of persons suspected of committing a 
criminal offense offense.

It was established that the effectiveness of 
the criminal-legal response to the violation of the 
inviolability of housing depends, fi rst of all, on a 
clear description of the signs of the objective side of 
the composition of the criminal offense provided for 
in Article 162 of the Criminal Code of Ukraine.

Key words: inviolability of housing, rights and 
freedoms of a person, ensuring rights,penetration 
into housing.
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ÏÐÀÂÎÂÅ ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÂÈÊÎÐÈÑÒÀÍÍß 
ÀËÜÒÅÐÍÀÒÈÂÍÈÕ ÄÆÅÐÅË ÅÍÅÐÃ²¯ Â ÓÌÎÂÀÕ 
Ä²¯ ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÆÈÌÓ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ Â 

ÓÊÐÀ¯Í² 

У статті здійснюється комплексне до-
слідження сучасного стану правового забез-
печення використання та подальшого впро-
вадження в Україні альтернативних джерел 
енергії та вплив воєнних дій і воєнного стану 
на таку сферу суспільних відносин. Визна-
чено, що повномасштабна війна, яку розгор-
нула росія на території України в лютому 
2022 року, залишала сектор альтернативної 
енергетики у стані очікування та невизна-
ченості, який поглибився не просто за раху-
нок активних бойових дій, пошкодження та 
окупації енергетичних об’єктів, але й через 
штучне створення окремими державними 
структурами додаткових проблем та викли-
ків на ринку. З’ясовано, що воєнний стан в 
Україні вкрай негативно вплинув на розви-
ток альтернативних джерел енергії. Це сто-
сується як наяністю заборгованостей перед 
виробниками енергії, отриманої з альтерна-
тивних джерел енергії, так і виданням підза-
конних нормативно-правових актів, що сут-
тєво зменшують компенсацію виробникам 
такої енергії. Зроблено висновки, що держава 
має бути зацікавлена у збереженні стабіль-
ного функціонування ринку альтернативної  
енергетики, адже саме розвиток та під-
вищення рівня “зеленої ” енергії  дозволить 
зрештою усім краї нам європей ського кон-
тиненту, включаючи нашу, відмовитись від 
паливних ресурсів росій ської  федерації , зни-
зивши таким чином ї ї  фінансові спромож-
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ності для ведення вій н у май бутньому. І це 
вже має бути ефективним стимулом для 
всіх розвивати зелену” енергію, навіть якщо 
не брати до уваги екологічні чинники, що 
первинно були закладені провідними економі-
ками світу в основу розвитку та стимулю-
вання виробництва електрики з альтерна-
тивних джерел.
Ключові слова: зелений тариф, право-

ве регулювання, енергетика, альтернативні 
джерела енергії, ринок електроенергії.

Актуальність теми
В умовах аварійних відключень електро-

енергії та постійних ракетних обстрілів в 
Україні пошук альтернативних джерел енер-
гії став життєво важливим. Усе частіше найо-
птимальнішим варіантом в умовах постійних 
відключень електроенергії  є впровадження 
децентралізованих рішень з енергопостачан-
ня. Як показує практика, їх можна реалізува-
ти з використанням альтернативних джерел 
енергії. Галузь доволі стрімко розвинулася, 
але також за останні майже 3 роки виникло 
чимало проблем, які наразі не вирішуються. 
Як наслідок, перспективи розвитку сфери 
альтернативних джерел енергії зменшують-
ся. Інвестори бояться вкладати кошти, а не-
врегульоване правове поле заважає вироб-
никам електроенергії, які вціліли, працюва-
ти, у тому числі власникам знищених станцій 
отримати кошти на відновлення. 
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Також повномасштабна війна, яку роз-
горнула росія на території України в лютому 
2022 року, залишала сектор альтернативної 
енергетики в стані очікування та невизна-
ченості, який поглибився не просто за раху-
нок активних бойових дій, пошкодження та 
окупації енергетичних об’єктів, але й через 
штучне створення окремими державними 
структурами додаткових проблем та викли-
ків на ринку.
Таким чином, виникає необхідність у 

проведенні комплексного дослідження су-
часного стану правового забезпечення ви-
користання та подальшого впровадження 
в Україні альтернативних джерел енергії та 
вплив воєнних дій і воєнного стану на таку 
сферу суспільних відносин.

Аналіз останніх досліджень та публі-
кацій підтверджує актуальність обраної те-
матики. Зокрема, альтернативні джерела 
енергії стали предметом в дослідженнях та-
ких науковців як: М. М. Кузьміна, О.О. Сав-
чук, І.Є. Чумаченко, Л. М. Алдохіна, 
С.д. Білоцького, Х.А. Григор’євої , К.М. Ка-
раханян, В.М. Комарницького, О.Б. Киш-
ко-Єрлі, М.М. Кузьміної , А.В. Павлиги, 
Є.О. Платонової , Е.Ю. Рибнікової , А.О. Рож-
ко, Ю.М. Рудь, Т.Є. Харитонової , М.В. Чіп-
ко, Г.І. Шматько, Є.В. Шульги та інших. 

Метою дослідження виступає визна-
чення сучасного стану правового забезпе-
чення використання альтернативних дже-
рел енергії в умовах правового режиму во-
єнного стану. 

Результати
24 лютого 2022 року Указом Президента 

України № 64/2022 на всій території Украї-
ни було введено в дію правовий режим во-
єнного стану, у зв’язку з повномасштабним 
вторгненням сусідньої держави [1]. Врахо-
вуючи такий стан, більшість сфер суспільних 
відносин зазнали певних змін, у тому числі 
й у сфері правового забезпечення. Не стала 
винятком й альтернативна енергетика, хоча 
загальні основи правового забезпечення  є 
актуальними й у період дії воєнного стану.
Як відомо, використання альтернатив-

них джерел енергії в Україні базується на 

певній сукупності нормативно-правових ак-
тів, відповідно до яких визначається основи 
для використання та реалізації енергії отри-
маної з альтернативних джерел.
Так, відповідно до Закону України “Про 

альтернативні джерела енергії”, альтерна-
тивними  джерелами енергії визнаються 
відновлювані джерела енергії, до яких нале-
жать енергія сонячна, вітрова, геотермаль-
на, гідротермальна, аеротермальна, енергія 
хвиль та припливів, гідроенергія, енергія 
біомаси, газу з органічних відходів, газу 
каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та 
вторинні енергетичні ресурси, до яких нале-
жать доменний та коксівний гази, газ метан 
дегазації вугільних родовищ, перетворення 
скидного енергопотенціалу технологічних 
процесів. [2] 
Крім базового нормативно-правового 

акту, досліджувана сфера суспільних від-
носин врегульована на рівні таких Зако-
нів України як: «Про землі енергетики та 
правовий  режим спеціальних зон енергетич-
них об’єктів» [3], «Про ринок електричної  
енергії » [4], «Про Національну комісію, що 
здій снює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг» [5] Крім 
згаданих вище законодавчих актів, існує 
низка підзаконних нормативно-правових 
актів, що є загальними для всіх суб’єктів ви-
користання альтернативних джерел енергії. 
Серед яких необхідно виділити постано-
ву Кабінету Міністрів України № 126 “Про 
особливості приєднання до електричних 
мереж об’єктів електроенергетики, що ви-
робляють електричну енергію з викорис-
танням альтернативних джерел” [6], По-
станову Національної  комісії , що здій снює 
державне регулювання у сферах енергети-
ки та комунальних послуг (далі - НКРЕКП) 
№ 170 “Про затвердження Порядку вста-
новлення, перегляду та припинення дії  
“зеленого” тарифу на електричну енергію 
для суб’єктів господарської  діяльності, спо-
живачів електричної  енергії , у тому числі 
енергетичних кооперативів, та приватних 
домогосподарств, генеруючі установки яких 
виробляють електричну енергію з альтерна-
тивних джерел енергії ” тощо [7].
Слід згадати також і про те, що страте-

гічні основи розвитку альтернативної  енер-
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гетики визначені в Енергетичній  Стратегії  
Украї ни на період до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспромож-
ність», схвалена розпорядженням Кабінету 
Міністрів Украї ни від 18.08.2017 р. № 605-
р [8]. Така Стратегія передбачає реформу-
вання енергетичного сектору та реалізацію 
програми енергоефективності в рамках ви-
значеного вектору розвитку. Метою Стра-
тегії є задоволення енергетичних та ре-
сурсних потреб суспільства та економіки у 
технічно надій ний , безпечний , доцільний  
та економічний  спосіб. Ця стратегія пропо-
нує механізми трансформації  до 2020 року 
та визначає стратегічні орієнтири до 2035 
року. Зокрема, передбачається, що реаліза-
ція ЕСУ відбуватиметься в три основні ета-
пи: І етап – до 2020 року; ІІ етап – до 2025 
року; ІІІ етап – до 2035 року [9].
Необхідно зауважити, що незважаючи 

на достатньо велику кількість нормативно-
правових актів у цій  сфері, назріває питан-
ня створення єдиної комплексної  правової  
бази, яка б змогла врегулювати всі види 
альтернативної  енергетики в нашій  дер-
жаві. Про це неодноразово згадується як у 
працях сучасних дослідників у сфері альтер-
нативних джерел енергії, так і серед зако-
нотворців.
Згадані вище нормативно-правові акти, 

в цілому, не зазнали особливих змін щодо 
загальних основ регулювання використан-
ня альтернативних джерел у період дії пра-
вового режиму воєнного стану. Більшість 
проблем виникли саме в процесах реалі-
зації (збуту) енергії отриманої з альтерна-
тивних джерел та можливості застосуван-
ня “зеленого тарифу” виробниками такої 
енергії. 
Принагідно слід відмітити, що відпо-

відно до ст. 1 Закону Украї ни “Про аль-
тернативні джерела енергії ” визначено, що 
“зелений  тариф” – це спеціальний  тариф, 
за яким закуповується електрична енергія, 
вироблена на об’єктах електроенергетики, 
зокрема на введених в експлуатацію чергах 
будівництва електричних станцій  (пуско-
вих комплексах), з альтернативних джерел 
енергії  (а з використанням гідроенергії  – 
лише мікро-, міні– та малими гідроелектрос-
танціями) [2].

Саме “зелений тариф”, що вперше 
з’явився в Україні в 2009 році повинен 
був стимулювати приплив інвестицій  у 
цю галузь, що, до речі, цілковито відпові-
дає міжнародній  практиці підтримки га-
лузі. Планується, що держава братиме на 
себе зобов’язання купувати весь надлишок 
електроенергії  виробленої  з альтернативних 
джерел енергії і переданої  в загальну мере-
жу за дещо підвищеною ціною [10 , с. 3].
Відповідно до п. 7 ч. 3 ст. 3 до згаданого 

вище Закону Украї ни “Про Національну ко-
місію, що здій снює державне регулювання у 
сферах енергетики та комунальних послуг”, 
саме перед цим державним органом  завжди 
стоїть основне завдання щодо сприяння 
упроваджень заходів з енергоефективнос-
ті, збільшенню частки виробництва енергії  
з відновлюваних джерел енергії  та захисту 
навколишнього природного середовища [5]. 
Законом Украї ни “Про ринок 

електроенергії ” передбачено можливість 
укладання довгострокових договорів на за-
купівлю електроенергії , виробленої  за “зеле-
ним тарифом”, до 2030 р., а також укладан-
ня договору купівлі-продажу електричної  
енергії  між гарантованим покупцем та 
суб’єктом господарювання, який  виробляє 
електричну енергію з альтернативних, зо-
крема, відновлюваних, джерел енергії  та за 
результатами аукціону набув право на під-
тримку [4]. 
Таким чином, застосування до вироб-

ників енергії, які отримують її з альтерна-
тивних джерел енергії ставок “зеленого 
тарифу”, що є в рази більшими від тарифів 
встановлених для виробників енергії отри-
маної із звичайних джерел енергії, має на 
меті збільшити частку виробництва енер-
гії отриманої саме завдяки використанню 
альтернативних джерел. Проте, на початку 
ведення активних бойових дій на території 
України Міністерство енергетики України 
видало наказ “Про розрахунки на ринку 
електричної енергії”, за яким обмежуються 
виплати генерації з відновлюваних джерел 
енергії [11]. 
Втім, вже у червні 2022 р. Міністерство 

енергетики України видало новий Наказ № 
206 відповідно до встановлено нові тарифи 
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розподілу грошових коштів за такими по-
казниками: 

- для виробників, що здійснюють ви-
робництво електричної енергії з енергії со-
нячного випромінювання - сума, що дорів-
нює значенню 18% від середньозваженого 
розміру «зеленого» тарифу за 2021 рік (ра-
ніше – 15%);

- для виробників, що здійснюють ви-
робництво електричної енергії з енергії ві-
тру - сума, що дорівнює значенню 18% від 
середньозваженого розміру «зеленого» та-
рифу за 2021 рік (раніше – 16%;

- для виробників, що здійснюють ви-
робництво електричної енергії з гідроенер-
гії - сума, що дорівнює значенню 35% від 
середньозваженого розміру «зеленого» та-
рифу за 2021 рік;

- для виробників, що здійснюють ви-
робництво електричної енергії з біогазу – 
сума, що дорівнює значенню 40% від серед-
ньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 
2021 рік;

- для виробників, що здійснюють ви-
робництво електричної енергії з біомаси – 
сума, що дорівнює значенню 75% від серед-
ньозваженого розміру «зеленого» тарифу за 
2021 рік (раніше – 60%) [12].
Таким чином, можливо зазначити, що 

вказаними вище підзаконними нормативно-
правовими актами було обмежено компен-
сацію за виробництво енергії отриманої з 
альтернативних джерел енергії на період дії 
правового режиму воєнного стану в Україні.
Слід також додати, що ще до початку 

війни, а саме в середині 2021 році, енерге-
тичний сектор України виявився на пере-
хресті, у своєрідному очікуванні, який саме 
вектор розвитку енергетики обере держава. 
У невизначеності знаходився й сектор аль-
тернативних джерел енергії. Адже, з од-
ного боку, Уряд України почав поетапно 
виконувати свої зобов’язання, передбаче-
ні Меморандумом «Про Взаєморозуміння 
щодо врегулювання проблемних питань у 
сфері відновлюваної  енергетики Украї ни», 
укладеним у червні 2020 року в результаті 
проведення медіації при Центрі вирішення 
спорів Енергетичного Співтовариства між 
Урядом Украї ни та НКРЕКП, з одного боку, 
та двома провідними профільними асоціаці-

ями — Українська вітроенергетична асоціа-
ція та Європейсько-Українське енергетичне 
агентство — з іншого�, та розпочав поступо-
во виплачувати заборгованість, накопичену 
перед виробниками з альтернативних дже-
рел енергії протягом минулих років, таким 
чином, надаючи ринку позитивні сигнали 
[13].
Досвід нашої  краї ни та й  загалом 

європей ського континенту, що склався про-
тягом останніх десятиріч, дозволяє висло-
вити переконання, що “енергетична зброя” 
буде використана агресором най ближчим 
часом у вій ні на повну потужність. І переду-
мови для цього є, адже під загрозою опини-
лись як технічна можливість функціонуван-
ня вітчизняної  енергосистеми, так і фінан-
сова складова ринку електроенергетики, що 
невпинно погіршується внаслідок знищен-
ня інфраструктури, підприємництва та ка-
тастрофічного зниження платоспроможнос-
ті населення.
Можливо також погодитися з позицією 

А. Геруса, який переконанай, що об’єкти 
“зеленої” енергетики важче пошкодити або 
зруйнувати внаслідок ракетних ударів або 
ударів дронами. Якщо об’єкт великий за 
своїм розміром і потужністю виробництва - 
тоді для російських окупантів ціль для атаки 
стає зрозуміла, а якщо об’єктів багато і вони 
відносно невеликі - тоді їх атакувати наба-
гато важче. В умовах війни відновлювальні 
джерела енергії допомагають стабілізувати 
роботу енергосистеми [14]. 

Висновки
Таким чином, можливо аргументувати, 

що воєнний стан в Україні вкрай негативно 
вплинув на розвиток альтернативних дже-
рел енергії. Це стосується як наяністю за-
боргованостей перед виробниками енергії 
отриманої з альтернативних джерел енергії 
так і виданням підзаконних нормативно-
правових актів, що суттєво зменшують ком-
пенсацію виробникам такої енергії.
На сьогодні стимулювання встановлен-

ня споживачами генерації з альтернативних 
джерел енергії здійснюється за моделлю 
“зеленого тарифу”. З одного боку, це дало 
значний поштовх до розвитку генерації з 
альтернативних джерел енергії для приват-
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них домогосподарств. Водночас чинна мо-
дель має низку обмежень і недоліків, що, у 
тому числі, виникли в період воєнного стану 
в Україні. 
За таких обставин видається, що держава 

мала б бути зацікавлена у збереженні стабіль-
ного функціонування ринку альтернативної  
енергетики, адже саме розвиток та підви-
щення рівня “зеленої ” енергії  дозволить, 
зрештою, усім краї нам європей ського кон-
тиненту, включаючи нашу, відмовитись від 
паливних ресурсів росій ської  федерації , 
знизивши таким чином ї ї  фінансові спро-
можності для ведення вій н у май бутньому. 
І це вже має бути ефективним стимулом для 
всіх розвивати зелену” енергію, навіть якщо 
не брати до уваги екологічні чинники, що 
первинно були закладені провідними еко-
номіками світу в основу розвитку та стиму-
лювання виробництва електрики з альтер-
нативних джерел.
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LEGAL SECURITY OF THE USE OF 
ALTERNATIVE ENERGY SOURCES IN 

THE CONDITIONS OF THE LEGAL 
REGIME OF MARITAL STATE IN 

UKRAINE
The article carries out a comprehensive 

study of the current state of legal support for 
the use and further implementation of alter-
native energy sources in Ukraine and the im-
pact of military actions and martial law on this 
sphere of social relations. It was determined 
that the full-scale war launched by Russia on 
the territory of Ukraine in February 2022 
left the alternative energy sector in a state of 
waiting and uncertainty, which deepened not 
only due to active hostilities, damage and oc-
cupation of energy facilities, but also due to 
the artifi cial creation additional problems and 
challenges in the market by individual govern-
ment structures. It was found that the state of 
war in Ukraine had an extremely negative im-
pact on the development of alternative energy 
sources. This applies both to the existence of 

debts owed to producers of energy obtained 
from alternative energy sources and the issu-
ance of secondary legal acts that signifi cantly 
reduce compensation to producers of such 
energy. It was concluded that the state should 
be interested in preserving the stable function-
ing of the alternative energy market, because 
it is the development and increase in the level 
of “green” energy that will eventually allow all 
countries of the European continent, including 
ours, to abandon the fuel resources of the Rus-
sian Federation, thereby reducing its fi nancial 
capabilities for waging wars in the future. And 
this should already be an effective incentive for 
everyone to develop “green” energy, even if we 
do not take into account the environmental fac-
tors that were initially laid by the world’s lead-
ing economies as the basis for the development 
and stimulation of electricity production from 
alternative sources.

Keywords: green tariff, legal regulation, 
energy, alternative energy sources, electricity 
market.
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ÎÊÐÅÌ² ÏÐÎÁËÅÌÈ ÀÄÌ²Í²ÑÒÐÀÒÈÂÍÎ-
ÏÐÀÂÎÂÎÃÎ ÐÅÃÓËÞÂÀÍÍß ÂÇÀªÌÎÄ²¯ ÄÅÐÆÀÂÈ 

ÒÀ ÃÐÎÌÀÄÑÜÊÎÑÒ² Â ÑÓ×ÀÑÍ²É ÓÊÐÀ¯Í²

Глибинний погляд на феномен взаємодії дер-
жави та громадськості, а надто висвітлення 
його з аспекту розгляду адміністративно-пра-
вової науки, неминуче породжує необхідність у 
його критичному сприйнятті, виокремленні 
проблем та прогалин, що наявні d адміністра-
тивно-правовому регулюванні досліджуваного 
питання. Пошук і виявлення проблем адміні-
стративно-правового регулювання, а також 
причин неефективності досліджуваної взаємодії 
є необхідним кроком до подальшої розробки на-
прямів удосконалення наведеної сфери.
Метою статті є виявлення проблем адмі-

ністративно-правового регулювання взаємодії 
держави та громадськості d сучасній Україні.
У статті здійснено аналіз напрацювань 

наукової доктрини з приводу наявних проблем 
взаємодії держави та громадськості у сучасній 
Україні. Розкрито міркування вчених з окрес-
леного питання. Зроблено висновок про те, що 
взаємодія держави та громадськості в сучасній 
Україні зіштовхується з низкою проблем. Не-
досконалість адміністративно-правового ре-
гулювання окресленого інституту є однією із 
найбільш вагомих та тих, які перешкоджають 
належному функціонуванню та розвитку. 
Серед проблем запропоновано виділити 

наступні: 1) проблеми юридичної техніки. 
Чинне адміністративне законодавство, яке 
регулює взаємодію держави та громадськості, 
містить багато недосконалостей застосуван-
ня нормопропроэктуальної техніки. Одним із 
найбільш характерних недоліків такого законо-
давства є нечіткість визначень та формулю-
вань, розповсюджене застосування оціночних 
категорій («належна діяльність», «підвищен-
ня ролі політичних партій», «посилення вза-
ємодії»); 2) несистемність та розпорошеність 
нормативно-правового регулювання взаємодії 
держави і громадськості. Як уже наводилося 
вище, зазначена сфера взаємодії врегульована 
великою кількістю різних нормативно-право-
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вих актів різної юридичної сили, що регулю-
ють окремий аспект взаємодії; 3) відсутність 
єдиного законодавчого акту, відповідно до якого 
визначалися б єдині засади взаємодії держави і 
громадськості. Адміністративно-правове регу-
лювання взаємодії держави та громадськості 
характеризується: відсутністю єдиних під-
ходів до врегулювання зазначеної взаємодії, 
відсутністю загального понятійно-категорі-
ального апарату, невизначеністю загальної 
спрямованості подальшого розвитку правового 
регулювання досліджуваного питання, та ін..; 
4) невизначеність кола суб’єктів взаємодії дер-
жави та громадськості. Не окресленим є ад-
міністративно-правовий статус суб’єктів вза-
ємодії держави та громадськості, а також не 
закріплено нормативно-правового вирішення 
питання співвідношення категорій «сторона 
взаємодії», «суб’єкт взаємодії», «учасник взаємо-
дії». Не визначено критеріїв репрезентатив-
ності суб’єктів, які вступають у взаємодії з від-
повідної сторони; 5) неналежне врегулювання 
адміністративних процедур у сфері взаємодії 
держави та громадськості та загалом незба-
лансованість сфер взаємодії, у яких необхідним 
є визначення конкретних адміністративних 
процедур такої взаємодії та тих сфер, в яких 
закріплення таких процедур призводить до 
звуження можливостей такої взаємодії у віль-
ному обранні форм та способів; 6) неналежна 
законодавча увага до забезпечення стимулів 
для розвитку громадянського суспільства. На 
сьогодні не розроблено концептуальних норма-
тивно-правових актів, які б закладали цілісну 
програму заохочення розвитку громадянського 
суспільства, визначали систему правових, еко-
номічних, інформаційних та інших гарантій і 
стимулів для його розвитку. 
Ключові слова: взаємодія, держава, громад-

ськість, інститут громадянського суспільства, 
громадська організація, корупція, прозорість, 
демократичність, транспарентність
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Постановка проблеми
Глибинний погляд на феномен вза-

ємодії держави та громадськості неминуче 
породжує необхідність здійснювати певні 
узагальнення, проводити деталізацію відпо-
відних явищ та процесів, які відбуваються у 
сфері досліджуваної взаємодії, розкривати 
їх природу та закономірності. А надто ви-
світлення зазначеної проблематики з точки 
зору адміністративно-правової науки через 
призму нормативно-правових принципів, 
ідей, понять загострює увагу не просто на 
констатації певних властивостей взаємодії 
держави та громадськості як категорії ад-
міністративного права, а насамперед, на 
критичному сприйнятті самої природи за-
значеного явища як феномену природного 
права у його співставленні з тим, наскільки 
якісно врегульовані нормами позитивного 
права на сьогодні правовідносини, що скла-
даються у сферах такої взаємодії, наскільки 
відповідає зміст та дух такого правового ре-
гулювання самій сутності та призначенню 
взаємодії держави та громадськості як такої.
Усе наведене вище відображає глибинну 

наукову необхідність у виявленні недоліків 
адміністративно-правового регулювання 
взаємодії держави та громадськості в сучас-
ній Україні, формування власного концеп-
туального бачення витоків та передумов не-
досконалості зазначеного механізму в ціло-
му. А також пошук причин неефективності 
зазначеної взаємодії з подальшою розроб-
кою напрямів щодо подолання виявлених 
проблем.

Аналіз останніх досліджень 
і публікацій

На сьогодні дослідженню проблем вза-
ємодії держави та громадськості в Україні 
присвячені напрацювання таких учених, 
як Д.О. Березовський, О.Ю. Касперович, 
О.С. Коврига, О.В. Колянко, С.О. Кравчен-
ко С.В. Кухтик, Д.С. Левченко, Л.А. Мель-
ник, О.В. Панькова, С.І. Субота, М.Ю. То-
кар, Ю.С. Шемшученко та інших. Науковці 
здійснили вагомий внесок у виявлення цілої 
низки організаційних, інформаційних, нор-
мативно-правових проблем у досліджуваній 
сфері.

Не вирішені раніше проблеми
Проте досліджень, які б пропонували 

спеціалізоване та системне бачення про-
блем адміністративно-правового регулю-
вання взаємодії держави та громадськості в 
сучасній Україні на сьогодні бракує. Зазна-
чене й обумовлює нагальність і актуальність 
нашого наукового пошуку.

Метою цієї статті є виявлення проблем 
адміністративно-правового регулювання 
взаємодії держави та громадськості в сучас-
ній Україні.

Виклад основного матеріалу
Дослідження варто розпочати, заува-

живши позицію Л. А. Мельника, який за-
значає, що «громадянське суспільство по-
зиціонується з правовою, демократичною 
державою» [1, с.3]. Ця позиція перегукуєть-
ся з твердженнями Ю.С. Шемшученка, який 
зауважив, що «громадянське суспільство є 
базисом держави, ініціює в ній необхідні 
зміни» [2, с.345]. «Правовою, соціальною та 
демократичною держава може вважатися 
лише тоді, коли вона взаємодіє, співпрацює 
з громадянським суспільством, відображає 
в цілях і напрямах суспільного розвитку ре-
альні потреби й інтереси цього суспільства, 
його народу, його традиції і культуру» [1, 
с.3].
М.Ю.Токар зазначає, що «тип взаємо-

відносин органів державної влади, орга-
нів місцевого самоврядування та інститутів 
громадянського суспільства повинен бути 
побудований, окрім іншого, і на трьох не 
від’ємних один від одного принципах – де-
мократичності публічного управління, со-
ціальній взаємодії й правовій певності. На 
переконання вченого, тільки завдяки спіль-
ному усвідомленню зацікавленими сторона-
ми цих принципів вдається встановити чіткі 
межі інтересів державної влади та інститутів 
громадянського суспільства, розмежувати 
їх повноваження, здійснити прагматичну 
оцінку можливостей і реальний моніторинг 
проблем, прогнозування й планування дій 
у конкретно визначеному соціальному про-
сторі. Щоправда, часткова забюрократизо-
ваність органів державної влади, унемож-
ливлює реалізацію такого потенціалу. Від-
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так, третя сторона згаданого процесу – гро-
мадські організації – залишається наодинці 
зі своїми досвідом, ініціативою та можли-
востями» [3, с.27]. Необхідно погодитися із 
думкою дослідника М. В. Кравченко, що «в 
Україні органи державної влади не сприй-
мають повною мірою громадянське суспіль-
ство як рівного партнера в системі організа-
ції та надання соціальних послуг і не готові 
передавати фінансові ресурси й частину по-
вноважень у цій сфері недержавним громад-
ським організаціям» [4].
Відтак, резюмуючи наведене вище, дій-

сна взаємодія держави та громадськості є 
невід’ємною складовою політичного про-
цесу у державі, яка обрала демократичний 
та соціально-правовий шлях розвитку. На-
ведена взаємодія повинна ґрунтуватися на 
прозорості, транспарентності, відкритості, 
рівноправності, добровільності, визначе-
ності, доброго врядування, визнання прав 
людини найвищою цінністю, верховенства 
права та законності. Виходячи із наведено-
го, усе спеціальне законодавство держави 
(насамперед галузь адміністративного пра-
ва) повинно містити та закладати такі ме-
ханізми, які забезпечуватимуть реалізацію 
наведених принципів. Усвідомлення таких 
загальних та принципових тез забезпечує 
вирішальний вплив на подальше формуван-
ня адміністративно-правового регулювання 
взаємодії держави та громадськості, вияв-
лення проблем та удосконалення чинного 
законодавства у визначеній сфері.
Поряд з тим, адміністративно-правове 

регулювання взаємодії держави і громад-
ськості на сьогодні є надзвичайно недоско-
налим. Наведене не дозволяє реалізувати 
дійсне призначення досліджуваного інсти-
туту в Україні, у результаті чого він функціо-
нує не в повній мірі.
Збереженню чинного адміністративно-

правового регулювання взаємодії держави і 
громадськості в постійному незадовільному 
стані сприяють також і небажання суб’єктів 
державної влади та нормотворців визначи-
ти дійсні проблеми такої якості взаємодії 
держави і громадськості, усвідомити їхні ре-
альні причини, а також окреслити дієві за-
ходи щодо їх подолання, а також небажання 
зазначених суб’єктів визнати за громадськіс-

тю дійсне право впливати на політичний 
процес у державі, створити адміністративне 
законодавство, яким буде визначено засоби, 
процедури, гарантії взаємодії у різних сфе-
рах суспільно-політичного життя та формах 
прояву такої взаємодії.
Також, з іншого боку, громадськість в 

Україні, як інша сторона досліджуваного 
діалогу, також не в повній мірі може роз-
глядатися як ефективний та сформований 
суб’єкт взаємодії. Адже в суспільстві продо-
вжує залишатися тенденція певної інертнос-
ті у напрямі вирішення важливих для дер-
жави і суспільства питань, несформованою 
є структура громадянського суспільства. 
Хоча останнім часом кількість громадських 
об’єднань зростає, активізується волонтер-
ський рух тощо, проте все ж ці процеси не 
є суцільними, не охоплюють своїм впливом 
усього населення держави. Поряд з тим, 
низькою залишається правова та політична 
культура серед громадськості в цілому. На 
сьогодні бракує розуміння збалансованості 
інтересів індивідуума, суспільства та держа-
ви в процесі взаємодії, у яку вступають гро-
мадськість та держава.
На схожі проблеми звертав увагу 

О.В. Новіков, який виокремив в окрему ве-
лику групу такі проблеми, як несформова-
ність громадянського суспільства в Україні, 
а також поширення серед населення країни 
різних форм та видів корупційних практик. 
«Як не парадоксально, зауважує вчений, але 
корупція також проникла й у діяльність са-
мих громадських організацій, які створені 
саме з метою запобігання корупції. Зокре-
ма, зауважує вчений, починаючи з 2014 р. 
в Україні відбулося поширення практики 
«грантоїдства» у діяльності окремих анти-
корупційних громадських організацій. Такі 
організації не займаються виконанням своїх 
статутних завдань, а лише формально звіту-
ють про їх виконання з метою «освоєння» 
грантових коштів іноземних донорів. Окрім 
цього, деякі антикорупційні громадські ор-
ганізації були помічені в обслуговуванні ін-
тересів влади та політичної еліти. Зазначене 
впливає на імідж громадських організацій 
та негативним чином позначається на рівні 
довіри до них» [5, с.59].
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«Окрім вищезазначеного, до проблем 
участі громадськості у запобіганні корупції 
необхідно віднести й низький рівень квалі-
фікації кадрів серед співробітників громад-
ських організацій, недобросовісність деяких 
членів та/або керівництва громадської орга-
нізації і залежність від приватних інвесторів 
тощо [6, c. 232]».
Несформованість категорії «громад-

ськість» як суб’єкта взаємодії з державою 
обумовлюється низкою причин, серед яких 
досить загальні: політичні, культурні, зви-
чаєві – несформованість традицій взаємодії 
з державою, досвіду та звичаїв існування 
ефективного громадянського суспільства 
та усталених, напрацьованих поколіннями 
способів, форм, сфер взаємодії. Наведене є 
однією із причин низької активності гро-
мадян у діалозі з державою. Поряд з тим, 
велика частина проблем, які впливають на 
низьку якість та ефективність діяльності 
громадськості як суб’єкта взаємодії, є і низь-
ка якість адміністративного законодавства: 
невизначеність поняття «громадськість як 
суб’єкт взаємодії», адміністративно-право-
вого статусу громадськості у наведеній сфе-
рі, процедур та гарантій її діяльності.
Низька якість адміністративного зако-

нодавства, яким врегульовано досліджуване 
питання, відзначена і Л.А.Мельником. Він 
визначив основні проблеми розвитку грома-
дянського суспільства в Україні, у результаті 
чого: «1) відсутній ефективний громадський 
контроль за діяльністю органів державної 
влади, органів місцевого самоврядуван-
ня; 2) недостатньою є практика залучення 
громадськості до формування та реалізації 
державної політики і вирішення питань міс-
цевого значення; 3) благодійники не мають 
ефективних стимулів з боку держави, зо-
крема податкових, обтяжені бюрократич-
ними процедурами; 4) більшість організацій 
громадянського суспільства не має доступу 
до державної фінансової підтримки через 
її обмежений обсяг, незастосування прозо-
рих конкурсних процедур; 5) недостатніми 
є стимули щодо здійснення організаціями 
громадянського суспільства підприємниць-
кої діяльності, спрямованої на вирішення 
соціальних проблем (соціальне підприєм-
ництво), долучення таких організацій до 

надання соціальних послуг зі сприяння у 
працевлаштуванні та професійної підготов-
ки соціально вразливих верств населення; 
6) відсутня єдина державна інформаційно-
просвітницька політика у сфері сприяння 
розвитку громадянського суспільства» [1, 
с.4].

Висновки
Підсумовуючи наведене, слід зауважити, 

що взаємодія держави та громадськості в су-
часній Україні зіштовхується з низкою про-
блем. Недосконалість адміністративно-пра-
вового регулювання окресленого інституту 
є однією із найбільш вагоміших та тих, які 
перешкоджають належному функціонуван-
ню та розвитку.
Серед наведених проблем пропонуємо 

виділити наступні:
1. Проблеми юридичної техніки. Чин-

не адміністративне законодавство, яке ре-
гулює взаємодію держави та громадськості 
містить багато недосконалостей застосуван-
ня нормопроектуальної техніки. Одним із 
найбільш характерних недоліків такого за-
конодавства є нечіткість визначень та фор-
мулювань, розповсюджене застосування 
оціночних категорій («належна діяльність», 
«підвищення ролі політичних партій», «по-
силення взаємодії»). Також у законодавстві 
досліджуваної сфери здебільшого сформова-
ні законодавчі акти, що містять багато від-
сильних статей («взаємодіють у порядку, що 
визначений законодавством», «фінансуван-
ня згідно законодавства» тощо), що не забез-
печує механізму реального втілення законо-
давчих норм та гарантій взаємодії держави і 
громадськості.

2. Несистемність та розпорошеність 
нормативно-правового регулювання вза-
ємодії держави і громадськості. Як уже на-
водилося вище, зазначена сфера взаємодії 
врегульована великою кількістю різних 
нормативно-правових актів різної юридич-
ної сили, що регулюють окремий аспект вза-
ємодії;

3. Відсутність єдиного законодавчого 
акту, відповідно до якого визначалися би 
єдині засади взаємодії держави і громад-
ськості. Є продовженням зазначеного вище 
недоліку. Як наслідок, адміністративно-пра-
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вове регулювання взаємодії держави та гро-
мадськості характеризується: відсутністю 
єдиних підходів до врегулювання зазначе-
ної взаємодії, відсутністю загального поня-
тійно-категоріального апарату, невизначе-
ністю загальної спрямованості подальшого 
розвитку правового регулювання досліджу-
ваного питання, принципів, засад, відправ-
них ідей такої взаємодії, рівнів, напрямів, 
форм (універсальних, рамкових) для вза-
ємодії зазначеної взаємодії. Також у зв’язку 
з відсутністю такого акта в адміністративно-
правовому полі бракує єдиного узагальне-
ного та водночас, спеціалізованого, систем-
ного нормативно-правового акту, яким би 
врегульовувалися загальні підвалини вза-
ємодії держави та громадськості у сучасній 
Україні, а також закладалася декларація на-
мірів та зобов’язань держави щодо важли-
вості і цінності такої взаємодії, зобов’язання 
здійснювати її систематично та прозоро, ді-
єво, зацікавлено, ініціативно.

4. Невизначеність кола суб’єктів взає-
модії держави та громадськості. Попередній 
наведений недолік породжує таку суттєву 
прогалину як відсутність на сьогодні у адмі-
ністративно-правовому регулюванні чіткого 
визначення поняття «сторона взаємодії дер-
жави та громадськості», «суб’єкт взаємодії 
держави та громадськості». Не окресленим 
є адміністративно-правовий статус суб’єктів 
взаємодії держави та громадськості, а також 
не закріплено нормативно-правового ви-
рішення питання співвідношення катего-
рій «сторона взаємодії», «суб’єкт взаємодії», 
«учасник взаємодії». Не визначено критеріїв 
репрезентативності суб’єктів, які вступають 
у взаємодії з відповідної сторони. Окремою 
проблемою є відсутність визначення понят-
тя «інститут громадянського суспільства» як 
суб’єкт взаємодії держави та громадськості.

5. Неналежне врегулювання адміні-
стративних процедур у сфері взаємодії дер-
жави та громадськості та загалом незбалан-
сованість сфер взаємодії, в яких необхідним 
є визначення конкретних адміністративних 
процедур такої взаємодії та тих сфер, у яких 
закріплення таких процедур призводить 
до звуження можливостей такої взаємодії у 
вільному обранні форм та способів. Насам-
перед варто звернути увагу на те, що на за-

гальнодержавному рівні та, відповідно, в ад-
міністративно-правовому полі відсутня чіт-
ка визначеність нормотворця стосовно того, 
які сфери, напрями та форми взаємодії до-
цільно забезпечувати додатковими адміні-
стративно-правовими механізмами і гаран-
тіями (шляхом закріплення адміністратив-
них процедур, адміністративно-правового 
унормування конкретних прав та обов’язків 
суб’єктів взаємодії, її періодичності, визна-
чення джерел фінансування, організаційно-
правової основи тощо). Щодо вже визначе-
них адміністративних процедур взаємодії 
держави та громадськості, зауважимо, що на 
сьогодні бракує чітких механізмів втілення 
процедур здійснення громадського моніто-
рингу, громадського контролю та експерти-
зи (не визначеними є чіткі права та обов’язки 
сторін зазначених процедур, стадійність їх 
проведення, а також засобів забезпечення 
адекватної реакції з боку державних органів 
на результати проведення громадського мо-
ніторингу, громадського контролю та екс-
пертизи, втілення отриманих в їх результаті 
висновків представників громадськості, а 
також не визначено конкретних адміністра-
тивних актів, які складаються за результата-
ми таких процедур). Бракує чітких норма-
тивно-правових актів, відповідно до яких 
визначалися прозорі та зрозумілі процеду-
ри проведення конкурсів щодо залучення 
представників громадськості до реалізації 
окремих державно-владних повноважень, 
отримання державних грантів тощо.

6. Неналежна законодавча увага до за-
безпечення стимулів для розвитку грома-
дянського суспільства. На сьогодні не розро-
блено концептуальних нормативно-право-
вих актів, які б закладали цілісну програму 
заохочення розвитку громадянського сус-
пільства, визначали систему правових, еко-
номічних, інформаційних та інших гарантій 
і стимулів для його розвитку. Указ Прези-
дента України від 27.09.2021 №487/2021 
«Про Національну стратегію сприяння роз-
витку громадянського суспільства на 2021-
2026 роки» містить висновки про недоліки 
сучасного стану правового регулювання 
сприяння розвитку громадянського сус-
пільства, проте закріплює лише загальні на-
прями бажаного реформування наведеного 
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становища, не передбачаючи конкретні ме-
ханізми реалізації поставлених стратегічних 
цілей та завдань, у черговий раз закріплю-
ючи відсильну норму, за якою реалізація 
Стратегії здійснюється органами державної 
влади в партнерстві з інститутами грома-
дянського суспільства, міжнародними орга-
нізаціями, іншими заінтересованими уста-
новами, організаціями, з метою виконання 
завдань Стратегії на національному рівні 
Кабінет Міністрів України затверджує три-
річні плани заходів з реалізації Стратегії, які 
розробляються Секретаріатом Кабінету Мі-
ністрів спільно з органами виконавчої влади 
і за участю представників громадськості [7]. 
На наш погляд, такі положення є надто аб-
страктними та не передбачають важелів для 
реалізації Стратегії.
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SEPARATE PROBLEMS OF 
ADMINISTRATIVE AND LEGAL 

REGULATION OF THE STATE AND 
SOCIETY INTERACTION IN MODERN 

UKRAINE
An in-depth look at the phenomenon of the 

interaction of the state and the public, and moreover, 
its coverage from the aspect of consideration of 
administrative and legal science, inevitably creates 
the need for its critical perception, highlighting the 
problems and gaps that exist in the administrative and 
legal regulation of the investigated issue. The search 
and identifi cation of problems of administrative 
and legal regulation, as well as the reasons for the 
ineffectiveness of the studied interaction, is a necessary 
step towards the further development of directions for 
improving the given sphere.

The purpose of the article is to identify the 
problems of administrative and legal regulation of 
interaction between the state and the public in modern 
Ukraine.

The article analyzes the development of scientifi c 
doctrine regarding existing problems of interaction 
between the state and the public in modern Ukraine. 
The reasoning of scientists on the outlined question 
is disclosed. It was concluded that the interaction 
between the state and the public in modern Ukraine 
faces a number of problems. The imperfection of the 
administrative and legal regulation of the outlined 
institute is one of the most important and those that 
hinder its proper functioning and development.

Among the problems, it is proposed to highlight 
the following: 1) problems of legal technique. The 
current administrative legislation, which regulates the 
interaction between the state and the public, contains 
many imperfections in the application of normative-
design techniques. One of the most characteristic 
shortcomings of such legislation is the vagueness of 
defi nitions and formulations, the widespread use of 
evaluation categories («proper activity», «increasing 
the role of political parties», «increasing interaction»); 

2) unsystematic and scattered regulatory regulation of 
interaction between the state and the public. As already 
stated above, the indicated sphere of interaction is 
regulated by a large number of different legal acts of 
different legal force, which regulate a separate aspect 
of interaction; 3) the absence of a single legislative 
act, according to which the single principles of 
interaction between the state and the public would 
be determined. The administrative-legal regulation 
of the interaction between the state and the public is 
characterized by: the absence of unifi ed approaches 
to the regulation of the specifi ed interaction, the 
absence of a general conceptual and categorical 
apparatus, the uncertainty of the general orientation 
of the further development of the legal regulation 
of the investigated issue, etc.; 4) the uncertainty of 
the range of subjects of interaction between the state 
and the public. The administrative-legal status of the 
subjects of interaction between the state and the public 
is not defi ned, and the normative-legal solution to the 
issue of the relationship between the categories «party 
of interaction», «subject of interaction», «participant 
of interaction» is not fi xed. The criteria for the 
representativeness of subjects that interact with the 
relevant party have not been determined; 5) improper 
regulation of administrative procedures in the sphere 
of interaction between the state and the public and, 
in general, the imbalance of spheres of interaction, in 
which it is necessary to defi ne specifi c administrative 
procedures for such interaction and those spheres in 
which the consolidation of such procedures leads to a 
narrowing of the possibilities of such interaction in 
a free choice of forms and methods; 6) inadequate 
legislative attention to providing incentives for the 
development of civil society. To date, no conceptual 
legal acts have been developed that would establish 
a comprehensive program of encouraging the 
development of civil society, determine a system of 
legal, economic, informational and other guarantees 
and incentives for its development.

Key words: interaction, state, public, civil 
society institute, public organization, corruption, 
transparency, democracy, transparency
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Стаття присвячена особливостям ци-
вільно-правового регулювання інноваційної ді-
яльності в Україні. Виокремлено три частини 
правового забезпечення інноваційної діяльнос-
ті; запропоновано науково-обґрунтоване ба-
чення інноваційних договорів.
Цивільно-правове регулювання інновацій-

ної діяльності залишається мало дослідже-
ним та законодавчо не врегульованим в повно-
му обсязі. Усе це породжує ряд суперечностей 
на практиці. У зв’язку з цим сформульовано 
висновки та пропозиції щодо вдосконалення 
національного законодавства.
Ключові слова: договір комерційної конце-

сії, договір про трансфер технологій, іннова-
ційна діяльність, ліцензійний договір, фран-
чайзинг.
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сько-правового забезпечення правовідно-
син щодо інноваційної діяльності, до те-
оретичних засад господарсько-правового 
регулювання інноваційної діяльності, за-
пропонував науково  обґрунтоване бачення 
інноваційних договорів як угод, спрямова-
них на підвищення економічної самостій-
ності держави [1, с.263-273].
О.Харитонова та Є.Харитонов присвя-

тили низку праць договорам у сфері інно-
ваційної діяльності, зокрема, ліцензійному 
договору. Слушною є позиція дих науков-
ців про те, що до ст.1109 ЦК України ви-
правданим було б включити вказівку на іс-
нування різних видів ліцензійного догово-
ру., критерієм розмежування котрих є вид 
об’єкта права інтелектуальної власності, на 
який видається ліцензія [2, с.143-155]. На 
цю позицію ми звертаємо свою увагу в на-
шому дослідженні, розвиваючи її. 
Варто погодитися з Якубівським І.Є. у 

тому аспекті, що на підставі аналізу пра-
вовідносин за ліцензійними договорами 
про надання різних видів ліцензій зробив 
висновок, що ліцензійний договір про на-
дання невиключної ліцензії не передбачає 
переходу до ліцензіата майнових прав ін-
телектуальної власності. Ліцензійні дого-
вори про надання виключної та одиничної 
ліцензій передбачають набуття ліцензіатом 
в обмеженому договором обсязі на певний 

Постановка проблеми
Цивільно-правове регулювання іннова-

ційної діяльності залишається мало дослі-
дженим та законодавчо не врегульованим 
ув повному обсязі. Стаття присвячена осо-
бливостям цивільно-правового регулюван-
ня інноваційної діяльності в Україні. 
Питання інновацій, інноваційної діяль-

ності досліджували такі вчені: П.Матвєєв, 
О. Харитонова, Є.Харитонов, І.Якубівський 
та ін. 
П. Матвєєв ґрунтовно підійшов до до-

слідження складу і структури господар-
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строк майнових прав інтелектуальної влас-
ності, які діють щодо невизначеного кола 
осіб, окрім ліцензіара, з яким ліцензіат пе-
ребуває у зобов’язальному правовідношен-
ні [3, с. 288-292].
Низка цивільно-правових договорів у 

сфері інноваційної діяльності залишають-
ся все ще недостатньо дослідженими, що і 
зумовлює доцільність вивчення даної про-
блематики. 
Недостатня розробленість питань, 

пов’язаних із розумінням теоретичних за-
сад цивільно-правового регулювання ін-
новаційної діяльності, заважає вирішенню 
основних проблем цієї діяльності, тому 
метою дослідження є обґрунтування про-
позицій, спрямованих на вдосконалення 
законодавства щодо цивільно-правового 
регулювання інноваційної діяльності. Її 
новизна полягає в тому, що виокремлено 
основні частини правового забезпечення 
інноваційної діяльності.
Відповідно, означена мета зумовила 

необхідність вирішення таких завдань, як 
з’ясувати юридичну природу договорів у 
сфері інноваційної діяльності, розкрити їх 
зміст, запропоновати науково-обґрунтова-
не бачення інноваційних договорів. 
Вище зазначені завдання породжують 

ряд суперечностей на практиці. У зв’язку з 
цим сформульовано висновки та пропози-
ції щодо вдосконалення національного за-
конодавства. 
При проведенні дцьго дослідження ви-

користовувались наступні методи: логічно-
го, системно-структурного, індуктивного, 
порівняльного аналізу, які в сукупності 
були застосовувані для з’ясування особли-
востей цивільно-правового регулювання 
інноваційної діяльності в Україні.
Метод логічного аналізу використо-

вувався при дослідженні змісту норм, що 
регулюють інноваційну діяльність в Укра-
їні та в законодавстві іноземних держав. 
Метод системно-структурного аналізу дав 
можливість з’ясуванню місця договірних 
зобов’язань у сфері інноваційної діяльності 
у загальній договірній класифікації. Індук-
тивний метод дозволив одержати необхідні 
знання, йдучи від одиничного до загально-
го. За допомогою порівняльного методу 

проведено аналіз законодавства України 
та зарубіжних країн, яке регулює договірні 
відносини у сфері інноваційної діяльності, 
оскільки це важливо для вирішення питан-
ня про використання зарубіжного досвіду 
та виявлення прогалин у чинному цивіль-
ному законодавстві. 
Об’єктом дослідження є відносини, що 

виникають у процесі здійснення інновацій-
ної діяльності.

Виклад основного матеріалу
Статтею 54 Конституції України грома-

дянам гарантується свобода літературної, 
художньої, наукової і технічної творчос-
ті, захист інтелектуальної власності, їхніх 
авторських, моральних і матеріальних ін-
тересів, що виникають у зв’язку з різними 
видами інтелектуальної діяльності. Також 
цією статтею гарантується державне спри-
яння розвитку науки, встановленню науко-
вих зав’язків України зі світовим співтова-
риством [4].
Інноваційна діяльність - діяльність, що 

спрямована на використання і комерціа-
лізацію результатів наукових досліджень 
та розробок і зумовлює випуск на ринок 
нових конкурентоздатних товарів і послуг 
[5]. У світовій практиці використовуєть-
ся ширше формулювання, яке включає в 
себе також і розширення та відновлення 
номенклатури і поліпшення якості про-
дукції (товарів, послуг), що випускається, 
удосконалення технології їх виробництва 
наступним упровадженням та ефективною 
реалізацією на внутрішньому та зовнішньо-
му ринку [6, с.20-35]. 
Варто погодитися з позицією, що інно-

ваційна діяльність (англ. innovation – уведен-
ня новинок, нововведення) – це діяльність, 
пов’язана із трансформацією результатів 
наукових досліджень та конструкторських 
розробок у новий продукт, удосконалений 
технологічний процес чи новий підхід до 
соціальних послуг і спрямована на викорис-
тання і комерціалізацію цих результатів, 
випуск на ринок нових конкурентоспро-
можних товарів та послуг, і є невід’ємною 
складовою виробничо-господарської діяль-
ності підприємства, зорієнтованої на онов-
лення і вдосконалення його виробничих 
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сил та організаційно-економічних відносин 
[7, с.14].
Відповідно до Міжнародних стандартів 

статистики і науки, інновація визначаєть-
ся як кінцевий результат інноваційної ді-
яльності, що отримав застосування у фор-
мі нового чи удосконаленого продукту, 
запровадженого на ринку, нового чи удо-
сконаленого технологічного процесу, що 
використовується у практичній діяльнос-
ті, чи нового підходу до соціальних послуг 
[8].
У словнику «Науково-технічний про-

цес» інновація (нововведення) означає ре-
зультат творчої діяльності, спрямованої 
на розробку, створення і розповсюдження 
нових видів виробів, технологій, запрова-
дження нових організаційних форм тощо. 
Згідно Закону України «Про інноваційну 
діяльність»[5] інновації - новостворені (за-
стосовані) і (або) вдосконалені конкурен-
тоздатні технології, продукція або послуги, 
а також організаційно-технічні рішення 
виробничого, адміністративного, комер-
ційного або іншого характеру, що істотно 
поліпшують структуру та якість виробни-
цтва і (або) соціальної сфери.
Інноваційна діяльність в Україні перед-

бачає інвестування наукових досліджень 
і розробок, спрямованих на здійснення 
якісних змін у стані продуктивних сил і 
прогресивних міжгалузевих структурних 
зрушень, розробки і впровадження нових 
видів продукції і технологій.
Слід звернути увагу на те, що інновацій-

на діяльність здійснюється за наступними 
напрямами:

 проведення наукових досліджень 
і розробок, спрямованих на створення 
об’єктів інтелектуальної власності, науко-
во-технічної продукції;

 розробка, освоєння, випуск і розпо-
всюдження принципово нових видів техні-
ки і технології;

 розробка і впровадження нових ре-
сурсозберігаючих технологій, призначених 
для поліпшення соціального і екологічного 
становища;

 технічне переозброєння, рекон-
струкція, розширення, будівництво нових 
підприємств, що здійснюються вперше як 

промислове освоєння виробництва нової 
продукції або впровадження нової техно-
логії [9].
На сьогодні в Україні сформована нор-

мативно-правова і законодавча база, основу 
якої складає комплекс законодавчих актів 
і інших нормативних документів, а також 
мережа спеціалізованих правових інститу-
тів і фахівців, що забезпечують практичне 
застосування нормативно-правової бази, 
яка регламентує функціонування іннова-
ційної діяльності.
Вважаємо за необхідне виокремити три 

частини правового забезпечення іннова-
ційної діяльності.
Відповідно, основою правового забезпе-

чення інноваційної діяльності є комплекс 
законів про охорону об’єктів інтелектуаль-
ної власності і захисту прав їх власників. До 
них належать: 

 Закон України «Про охорону прав 
на винаходи і корисні моделі»;

 Закон України «Про охорону прав 
на промислові зразки»;

 Закон України «Про охорону прав 
на компонування напівпровідникових ви-
робів»;

 Закон України « Про охорону прав 
на знаки для товарів і послуг»;

 Закон України «Про правову охоро-
ну географічних зазначень»;

 Закон України «Про авторське пра-
во і суміжні права».
Другою частиною правового забез-

печення інноваційної діяльності є право-
ві акти, що стимулюють науково-дослідну 
і інноваційну активність, що регулюють 
процеси передачі результатів досліджень у 
сфери їхнього використання. 
Третьою частиною правового забезпе-

чення є комплекс законів і інших норма-
тивних актів, що визначають умови ство-
рення і діяльності інститутів підтримки ін-
новаційного бізнесу, що сприяє укладенню 
низки цивільно-правових договорів в сфері 
інноваційної діяльності. 
Друга і третя частини правового забез-

печення інноваційної діяльності регулю-
ються наступними законодавчими актами:

 Закон України «Про інноваційну ді-
яльність»;
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 Закон України «Про інвестиційну 
діяльність»;

 Закон України «Про пріоритетні на-
прямки інноваційної діяльності в Україні»;

 Закон України «Про державне регу-
лювання діяльності у сфері трансферу тех-
нологій»;

 Закон України «Про фінансовий лі-
зинг»;

 Закон України «Про пріоритетні на-
прями розвитку науки і техніки»;

 Закон України «Про наукову і на-
укову-технічну діяльність»;

 Закон України «Про наукову і на-
укову-технічну експертизу»;

 Закон України «Про спеціальний 
режим інноваційної діяльності технологіч-
них парків»;

 Закон України «Про спеціальну еко-
номічну зону «Яворів» та інші нормативно-
правові акти, що регулюють суспільні від-
носини у цій сфері. 
Проаналізувавши законодавчу базу, слід 

зазначити, що низка норм базових законів, 
що регулюють інноваційну діяльність не 
діє в Україні через відсутність необхідних 
для їхньої реалізації підзаконних актів. Це 
стосується, зокрема, Закону України «Про 
інноваційну діяльність», адже відсутній не-
обхідний пакет документів, що забезпечу-
вали б належне функціонування цього за-
кону. Є потреба в подальшій законодавчій 
роботі з удосконаленням правового забез-
печення інноваційної діяльності в Україні. 
Основним аспектам реалізації відносин 

інноваційного процесу потрібно надати за-
конодавче забезпечення їх функціонування 
у формі єдиного кодифікованого норматив-
но-правового акту. Доцільним і необхід-
ним є розроблення Інноваційного кодексу 
України. Цей кодекс повинен стати базо-
вим спеціальним нормативно-правовим 
актом з питань забезпечення і реалізації 
суб’єктами господарювання інноваційної 
діяльності.
Значна роль в інноваційній діяльності 

належить договорам інноваційного харак-
теру. Визначальною ознакою таких догово-
рів є їх спрямованість на розробку іннова-
ційного проєкту чи інвестиційного проєкту 
будівництва з інноваційним рішеннями, на 

проведення відповідних досліджень, на ре-
алізацію інноваційного проєкту. 
Найбільш поширеним договором інно-

ваційного характеру є договір на створен-
ня і передачу науково-технічної продукції. 
За договором на створення і передачу нау-
ково-технічної продукції одна сторона (ви-
конавець) зобов’язується виконати зумов-
лені завданням другої сторони (замовника) 
науково-дослідні та дослідно-конструктор-
ські роботи (далі - НДДКР), а замовник 
зобов’язується прийняти виконані роботи 
(продукцію) і оплатити їх [9].
Предметом договору на передачу на-

уково-технічної продукції може бути моди-
фікована науково-технічна продукція. На-
уково-технічною продукцією є завершені 
науково-дослідні, проєктні, конструктор-
ські, технологічні роботи та послуги, ство-
рення дослідних зразків або партій виробів, 
необхідних для проведення НДДКР згідно 
з вимогами, погодженими із замовниками, 
що виконуються чи надаються суб’єктами 
господарювання (науково-дослідними, 
конструкторськими, проєктно-конструк-
торськими і технологічними установами, 
організаціями, а також науково-дослідни-
ми і конструкторськими підрозділами під-
приємств, установ і організацій тощо).
Договір може укладатися на виконан-

ня всього комплексу робіт від дослідження 
до впровадження у виробництво науково-
технічної продукції, а також на її подальше 
технічне супроводження (обслуговування).
Слід зазначити, що норми Цивільного 

кодексу України більш детально, ніж нор-
ми Господарського кодексу України регу-
люють договірні відносини у сфері іннова-
ційної діяльності. Законодавець присвятив 
главу 62 Цивільного кодексу України ви-
конанню науково-дослідних або дослідно-
конструкторських та технологічних робіт.
Відповідно, за договором на виконання 

науково-дослідних або дослідно-конструк-
торських та технологічних робіт підрядник 
(виконавець) зобов’язується провести за за-
вданням замовника наукові дослідження, 
розробити зразок нового виробу та кон-
структорську документацію на нього, нову 
технологію тощо, а замовник зобов’язується 
прийняти виконану роботу та оплатити її. 
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Договір може охоплювати весь цикл про-
ведення наукових досліджень, розроблен-
ня та виготовлення зразків або його окремі 
етапи [10].
В інноваційній діяльності значна увага 

приділяється договірним відносинам про 
трансфер технологій. Договірні відносини 
про трансфер технологій регулюються нор-
мами Цивільного кодексу України і Зако-
ном України «Про державне регулювання 
діяльності у сфері трансферу технологій». 
Трансфер технології – це передача техно-
логії, що оформляється шляхом укладення 
між фізичними та/або юридичними особа-
ми двостороннього або багатостороннього 
договору, яким установлюються, зміню-
ються або припиняються майнові права та 
обов’язки щодо технології та/або її складо-
вих [11].
Разом з договором про трансфер техно-

логій можуть укладатися договори про:
1) гарантії осіб, які передають техно-

логії та їх складові, стосовно можливості 
досягнення економічних показників і ви-
робництва продукції із застосуванням цих 
технологій та складових;

2) гарантії осіб, які передають техноло-
гії та їх складові, стосовно конфіденційності 
та нерозголошення інформації третім осо-
бам;

3) проведення комплексу інженерних, 
екологічних або інших робіт, необхідних 
для застосування технологій та їх складо-
вих;

4) обслуговування обладнання [11].
Вважаємо за доцільне також запропону-

вати науково обґрунтоване бачення таких 
інноваційних договорів, які спрямовані на 
підвищення економічної самостійності дер-
жави, як ліцензійні договори і договори ко-
мерційної концесії.
Термін «ліцензія» (лат. походження) 

означає дозвіл. Ця правова категорія за-
стосовується у різних галузях правової 
системи, які надають їй різного значення. 
У сфері публічного права ліцензією є до-
кумент, який засвідчує право суб’єкта про-
тягом встановленого строку, при умові, що 
будуть виконуватися ліцензійні умови, на 
провадження певного виду господарської 
діяльності. [12, с.23]. У межах приватно-

го права ліцензія розуміється як дозвіл 
на використання об’єкта інтелектуальної 
власності в обмеженій сфері. Володілець 
патенту має право дати будь-якій особі 
дозвіл (видати ліцензію) на використан-
ня винаходу (корисної моделі) на підставі 
ліцензійного договору. Згідно зі ст.1109 
ЦК України, за ліцензійним договором 
одна сторона (ліцензіар) надає другій сто-
роні (ліцензіату) дозвіл на використання 
об’єкта права інтелектуальної власності 
визначеним способом (способами) протя-
гом певного строку на певній території, а 
ліцензіат зобов’язується вносити плату за 
використання об’єкта, якщо інше не вста-
новлено договором. 
У ліцензійному договорі визначаються 

вид ліцензії, сфера використання об’єкта 
права інтелектуальної власності (конкретні 
права, що надаються за договором, способи 
використання зазначеного об’єкта, терито-
рія та строк, на які надаються права, тощо), 
розмір, порядок і строки виплати плати за 
використання об’єкта права інтелектуаль-
ної власності, а також інші умови, які сто-
рони вважають за доцільне включити у до-
говір.
Вважається, що за ліцензійним догово-

ром надається невиключна ліцензія, якщо 
інше не встановлено ліцензійним догово-
ром.
Предметом ліцензійного договору не 

можуть бути права на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності, які на мо-
мент укладення договору не були чинними.
Звертає на себе увагу те, що в ст.1107 

ЦК України в числі правочинів щодо роз-
поряджання майновими правами інтелек-
туальної власності названо окремо ліцензію 
(п.1) на використання об’єкта права інте-
лектуальної власності і ліцензійний договір 
(п.2). Варто погодитися із позицією, що ви-
окремлення ліцензії як самостійної катего-
рії, поряд із ліцензійним договором, перед-
бачає розуміння її як одностороннього пра-
вочину [13,с.333]. Але в ст. 1107 ЦК Украї-
ни текстуально йдеться саме про договори 
щодо розпорядження майновими правами 
інтелектуальної власності. У цьому контек-
сті варто погодитися з низкою науковців, 
які звертали увагу на те, що віднесення лі-
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цензії до договорів щодо розпорядження 
майновими правами інтелектуальної влас-
ності в ст. 1107 ЦК України є помилковим 
[14, с.447-50]. Відповідно, існує потреба в 
усуненні цієї невідповідності, адже ліцензі-
єю слід вважати лише письмовий документ. 
Отже, необхідно уточнити положення 

законодавства України щодо поняття та 
змісту ліцензії, вилучивши її з переліку до-
говорів щодо розпорядження майновими 
правами інтелектуальної власності.
Для трансферу технологій може вико-

ристовуватися договір комерційної конце-
сії. 
У США та країнах Європи, з 70-х ро-

ків ХХ століття, у комерційну практику 
було введено договір комерційної концесії 
(франчайзинг). У літературі країн романо-
германської системи права частіше за все 
його називають договором про надання ви-
няткових прав продажу.
Чинне законодавство України має на-

лежним чином реагувати на динамічні змі-
ни в правовому аспекті міжнародного жит-
тя, адже франчайзинг історично склався як 
метод розподілу товарів і послуг та є одним 
із головних способів розширення міжна-
родного бізнесу. 
У 1972 році розпочала свою діяльність 

Європейська Федерація Франчайзингу 
(European Franchise Federation - EFF). 
Відповідно, над Європейським Кодек-

сом Етики Франчайзингу працювали Євро-
пейська Федерація Франчайзингу з її чле-
нами – франчайзинговими об’єднаннями з 
Австрії, Бельгії, Данії, Німеччини, Франції, 
Італії, Нідерландів, Португалії та Великої 
Британії, у співпраці з Комісією Європей-
ської Спільноти. Кодекс Етики був прийня-
тий у 1990 році. Це своєрідна «Конститу-
ція» франчайзингу, на основі якої будуєть-
ся все інше регулювання франчайзингових 
відносин у кожній окремій європейській 
країні [15].
Чинний Господарський кодекс України 

розкриває правовий зміст поняття «фран-
чайзинг», яке не відповідає міжнародній 
термінології. 
Франчайзинг в Україні, із врахуванням 

його місця на світовому рівні, повинен бути 
формою комерціалізації інновацій, поєдна-

них міжнародним співробітництвом, адже 
договір франчайзингу має сприяти розви-
тку міжнародної торгівлі. 
Згідно зі ст.1115 Цивільного кодек-

су України, за договором комерційної 
концесії одна сторона (правоволоділець) 
зобов’язується надати другій стороні (ко-
ристувачеві) за плату право користування 
відповідно до її вимог комплексом належ-
них цій стороні прав з метою виготовлен-
ня та (або) продажу певного виду товару та 
(або) надання послуг.
Предметом договору комерційної кон-

цесії є право на використання об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності (торговельних 
марок, промислових зразків, винаходів, 
творів, комерційних таємниць тощо), ко-
мерційного досвіду та ділової репутації.
У цьому договорі можна виділити еле-

менти ліцензійного договору, договору 
оренди, договору лізингу, договору про на-
дання послуг, та ін. Однак, договір комер-
ційної концесії є самостійним видом дого-
вору, що виключає можливість застосуван-
ня до відносин, які він регулює, положень 
актів цивільного законодавства про перелі-
чені договори.

Висновки
Необхідно виокремити три частини 

правового забезпечення інноваційної ді-
яльності:

 відповідно, основою правового за-
безпечення інноваційної діяльності є комп-
лекс законів про охорону об’єктів інтелек-
туальної власності і захисту прав їх власни-
ків;

 другою частиною правового забез-
печення інноваційної діяльності є право-
ві акти, що стимулюють науково-дослідну 
і інноваційну активність, що регулюють 
процеси передачі результатів досліджень у 
сфери їхнього використання;

 третьою частиною правового забез-
печення є комплекс законів і інших норма-
тивних актів, що визначають умови ство-
рення і діяльності інститутів підтримки ін-
новаційного бізнесу, що сприяє укладенню 
низки цивільно-правових договорів у сфері 
інноваційної діяльності. 
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Основним аспектам реалізації відносин 
інноваційного процесу потрібно надати за-
конодавче забезпечення їх функціонування 
у формі єдиного кодифікованого норматив-
но-правового акту - Інноваційного кодексу 
України.
Слід зазначити, що норми Цивільного 

кодексу України більш детально, ніж нор-
ми Господарського кодексу України регу-
люють договірні відносини у сфері іннова-
ційної діяльності.
Віднесення ліцензії до договорів щодо 

розпорядження майновими правами інте-
лектуальної власності в ст. 1107 ЦК Укра-
їни є помилковим. Відповідно, існує по-
треба в усуненні цієї невідповідності, адже 
ліцензією слід вважати лише письмовий 
документ. 
Досліджувані нами договори у сфері ін-

новаційної діяльності не є вичерпними, що 
загалом варто визнати правильним з огля-
ду на принцип свободи договору. Хоча вод-
ночас такий підхід вимагає напрацювання 
чітких критеріїв віднесення договорів до 
сфери інноваційної діяльності. Відповід-
но, необхідно враховувати, на досягнення 
якого саме основного правового результату 
спрямований конкретний договір. 
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Formulation of the problem
Civil and legal regulation of innovative activity 

remains little researched and not fully regulated 
by law. The article is devoted to the peculiarities 
of civil law regulation of innovative activity in 
Ukraine.

The following scientists investigated the issue 
of innovation and innovative activity: P. Matveev, 
O. Kharitonova, E. Kharitonov, I. Yakubivskyi, 
and others.

P. Matveev thoroughly approached the study 
of the composition and structure of the economic 
and legal provision of legal relations regarding 
innovative activity, the theoretical foundations of 
the economic and legal regulation of innovative 
activity, offered a scientifi cally based vision of 
innovative contracts as agreements aimed at 
increasing the economic independence of the 
state [1, с.263-273].

O. Kharitonova and Ye. Kharitonov devoted 
a number of works to contracts in the fi eld of 
innovative activity, in particular, the license 
contract. The position of these scientists is correct, 
that it would be justifi ed to include an indication 
of the existence of different types of license 
agreement to Article 1109 of the Civil Code of 
Ukraine, the criterion for distinguishing which is 
the type of object of intellectual property rights 
for which the license is issued [2, с.143-155]. We 
pay attention to this position in our research, 
developing it.

It is worth agreeing with Yakubovskyi I. in the 
aspect that, based on the analysis of legal relations 
under license agreements on the granting of 
various types of licenses, he concluded that 
the license agreement on the granting of a 
non-exclusive license does not provide for the 
transfer of intellectual property rights to the 
licensee. License agreements on the granting 
of exclusive and single licenses provide for the 

acquisition by the licensee, in the amount limited 
by the agreement, for a certain period of time of 
property rights of intellectual property, which are 
valid for an unspecifi ed circle of persons, except 
for the licensor, with whom the licensee is in a 
binding legal relationship [3, с. 288-292].

A number of civil law contracts in the fi eld 
of innovative activity are still insuffi ciently 
researched, which determines the expediency of 
studying this issue.

Insuffi cient development of issues related to 
the understanding of the theoretical foundations 
of the civil-law regulation of innovative activity 
prevents the solution of the main problems of 
this activity, therefore the purpose of the study 
is to substantiate proposals aimed at improving 
the legislation on the civil-law regulation of 
innovative activity. Its novelty lies in the fact that 
the main parts of the legal support of innovative 
activities are singled out.

Accordingly, the specifi ed goal necessitated 
the solution of such tasks as clarifying the legal 
nature of contracts in the fi eld of innovative 
activity, revealing their content, offering a 
scientifi cally based vision of innovative contracts.

The above tasks give rise to a number 
of contradictions in practice. In this regard, 
conclusions and proposals for improving national 
legislation have been formulated.

When conducting this study, the following 
methods were used: logical, systemic-structural, 
inductive, comparative analysis, which were 
collectively used to clarify the specifi cs of the 
civil law regulation of innovative activity in 
Ukraine.

The method of logical analysis was used in 
the study of the content of norms regulating 
innovative activity in Ukraine and in the 
legislation of foreign countries. The method of 
system-structural analysis made it possible to fi nd 
out the place of contractual obligations in the fi eld 
of innovative activity in the general contractual 
classifi cation. The inductive method made it 
possible to obtain the necessary knowledge, 
going from individual to general. With the help 
of a comparative method, an analysis of the 
legislation of Ukraine and foreign countries, 
which regulates contractual relations in the fi eld 
of innovative activity, was carried out, since this is 
important for solving the issue of using foreign 
experience and identifying gaps in the current 
civil legislation.

The object of the research is the relations that 
arise in the process of carrying out innovative 
activities.
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семья и т.д.). Вот почему исследование про-
блемы кредитования как в теоретическом, 
так и в практическом плане не только не 
утратило свою необходимость, но и стало 
наиболее актуальным в настоящее время.
На сегодня финансово-кредитная си-

стема Республики Молдова представлена 
банковскими и небанковскими кредитны-
ми организациями. К сожалению, в исто-
рии кредитно-денежной системы нашего 
государства было множество случаев мо-
шенничества, а также банковский кризис 
2014-2015 гг, развитие которого снизило 
доверие как национальных инвесторов, так 
и иностранных в экономику страны. Поэ-
тому, без должного государственного регу-
лирования ни создание, ни функциониро-
вание кредитных отношений невозможно. 
Проблема государственного регулирова-
ния кредитных отношений очень часто за-
трагивается в юридических публикациях. 
Однако динамика развития рынка креди-
тования в республике, проникновение ино-
странного капитала в сферу финансовых 
отношений требуют дальнейшей научной 
проработки намеченной темы исследова-
ния. Кроме того, ни в одной публикации до 
сих пор не рассматривались проблемы бан-
ковского и небанковского кредитования 
вместе, как единый комплекс кредитных 
взаимоотношений кредиторов и заемщи-
ков, что и явилось определяющим факто-
ром при выборе темы исследования.
Законное определение кредитного до-

говора представлено в ст. 1763 ч. (1) ГК 

Банковский кредит является одним из 
основных инструментов регулирования 
экономики государства, поскольку, с одной 
стороны, он обеспечивает эффективное ис-
пользование временно свободных денеж-
ных средств, сокращая издержки обраще-
ния государства, а с другой – финансирует 
ее экономику. В то же время потребность 
в привлечении заемных средств может воз-
никнуть у любого участника гражданских 
правоотношений, будь то субъекты пред-
принимательской деятельности, которые 
зачастую не имеют возможности осущест-
влять предпринимательскую деятельность 
без пополнения оборотных запасов, либо 
физические лица, которые активно исполь-
зуют потребительское кредитование. В ос-
нове этих отношений лежит институт кре-
дитования.
Сегодня можно с уверенностью утверж-

дать, что кредит как явление стал постоян-
ным и надежным спутником человека во 
многих сторонах его жизни (работа, учеба, 
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РМ[4], которая гласит, что «по кредитному 
договору кредитор обязуется предоставить 
другому лицу (должнику) в качестве займа 
денежную сумму с условием ее возврата, 
уплаты процентов за пользование ею и 
других соответствующих платежей либо 
берет на себя любое другое обязательство 
по приобретению требования или произ-
водству платежа, продлению срока погаше-
ния или выдаче любой гарантии».
Кредитный договор является особой, 

самостоятельной разновидностью договора 
займа. В силу прямого указания закона, а 
именно ч.(3) ст. 1763 ГК РМ, к кредитно-
му договору применяются положения о 
договоре займа (ст.1242-1250 ГК РМ) в той 
мере, в которой положениями кодекса не 
предусмотрено иное или из существа кре-
дитного договора не вытекает иное. Таким 
образом, все правила, касающиеся про-
центов по договору займа, обязанностей 
заемщика по возврату суммы долга, по-
следствий нарушения заемщиком условий 
договора займа, последствий утраты обе-
спечения обязательств заемщика, целевого 
характера займа, оформления заемных от-
ношений, и некоторые другие применимы 
непосредственно и к кредитному договору, 
поскольку иное не вытекает из закона и са-
мого договора.[9, c.286-287]
В научных трудах существуют различ-

ные мнения по поводу юридической при-
роды кредитного договора и договора за-
йма. Так, по мнению Каримуллина Р.И. [8, 
c.16-17], «в гражданском праве договор за-
йма и кредитный договор имеют по мень-
шей мере три общих признака. В самом 
деле, и переход права собственности на 
предмет договора, и соглашение о возврате 
полученного заемщиком капитала, и для-
щийся характер правоотношений сторон 
- все это безусловные атрибуты не только 
кредитного договора, но и договора займа. 
Вместе с тем последний обладает более ши-
роким субъектным (в роли заимодавца вы-
ступают не только кредитные организации) 
и предметным (предметом займа служат не 
только деньги) составами, а также свободен 
от непременного включения в содержание 
условия об уплате вознаграждения... С уче-
том изложенного, - заключает Каримуллин 

Р.И., - характерные признаки кредитного 
договора позволяют сделать только один 
вывод о его соотношении с договором за-
йма. Гражданское право рассматривает 
кредитный договор как особую разновид-
ность договора займа». К такому же выво-
ду (о том, что кредитный договор является 
разновидностью договора займа) приходят 
и некоторые другие авторы. Не меньшее 
число сторонников имеет и позиция при-
знания кредитного договора самостоятель-
ным гражданско-правовым договором.[14, 
c.215]
Так, Павлодский Е.А.[12, c.187] пишет: 

«Гражданскому законодательству извест-
ны два самостоятельных договора - займа 
и кредита. Эти договоры имеют много об-
щего... Однако данные договоры имеют и 
существенные различия, что побудило за-
конодателя к раздельному регулированию 
отношений, вытекающих из договора за-
йма и кредита».
Е.А. Суханов[13, c.512-513], отмечая, 

что «кредитный договор и по субъектному 
составу, и по предмету имеет более узкую 
сферу применения, чем договор займа», де-
лает вывод о том, что кредитный договор 
«является особой, самостоятельной разно-
видностью договора займа».
Ефимова Л.Г. [6, c.480], выявив шесть 

отличий правового режима кредитного 
договора и договора займа, тем не менее, 
пришла к выводу, «что практически все 
особенности правового режима кредит-
ного договора можно, так или иначе под-
вести под частный случай договора займа, 
за исключением одного. Договор займа 
является традиционно реальным догово-
ром, а кредитный договор сконструирован 
действующим гражданским законодатель-
ством как консенсуальный». Рассматривая 
способы решения этой проблемы, сама 
Л.Г. Ефимова придерживается того взгля-
да, что «можно сконструировать консенсу-
альную разновидность договора займа. По 
этому пути пошел действующий ГК, пред-
усмотрев несколько таких договоров: кре-
дитный договор, договор коммерческого 
кредита и договор товарного кредита». Об-
щий же вывод Л.Г. Ефимовой относитель-
но правовой природы кредитного догово-
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ра состоит в том, «что кредитный договор 
представляет собой коммерциализирован-
ную консенсуальную разновидность дого-
вора займа».
В связи с вышеизложенным, для иден-

тификации юридической природы кре-
дитного договора, следует провести срав-
нительный анализ кредитного договора и 
договора займа, для того, чтобы разграни-
чить эти два вида договоров.
Большинство участников имуществен-

ного оборота испытывают постоянную по-
требность в денежном кредите. Ее удов-
летворение в рамках договора займа не-
возможно, так как он носит реальный ха-
рактер и не может создать уверенности в 
получении денег в нужный ему момент, 
поскольку займодавца невозможно прину-
дить к выдаче займа. Поэтому финансовый 
рынок, в рамках которого, по сути, осущест-
вляется «торговля деньгами», нуждается в 
другом договоре. Данное обстоятельство и 
предопределило появление относительно 
самостоятельного кредитного договора.[1, 
c.209]
В отличие от договора займа, который 

носит реальный характер, кредитный до-
говор является консенсуальным. Консен-
суальность договора означает, что для его 
заключения достаточно лишь соглашения 
сторон и он считается заключенным с мо-
мента его подписания.
По соотношению прав и обязанностей 

сторон кредитный договор является вза-
имным. Из консенсуальности кредитного 
договора следует его двусторонне обязыва-
ющий характер. Следовательно, кредитор 
и заемщик заключают между собой кредит-
ный договор, по которому договаривающи-
еся стороны принимают взаимные обяза-
тельства.
Хотя кредитный договор рассматрива-

ется в качестве консенсуального, исполне-
ние сторонами обязанностей после дости-
жения соглашения не носит абсолютного 
характера. В частности, любая из сторон 
может отказаться от исполнения договора. 
Так, кредитор вправе отказаться от предо-
ставления заемщику предусмотренного 
кредитным договором кредита полностью 
или частично при наличии обстоятельств, 

очевидно свидетельствующих о том, что 
предоставленная заемщику сумма не будет 
возвращена в срок [9, c.291]. К числу таких 
обстоятельств, в первую очередь, относят-
ся экономические и правовые факторы, 
подрывающие веру в кредитоспособность 
заемщика. Право кредитора отказать в 
предоставлении кредита заемщику может 
быть обусловлено, например, предъявле-
нием иска к заемщику на большую сумму, 
поскольку если иск будет удовлетворен, то 
его финансовое положение будет трудным. 
Указанные обстоятельства могут насту-

пить при серьезном ухудшении финансово-
хозяйственного состояния заемщика, когда 
он не сможет исполнить свою договорную 
обязанность. Чтобы воспользоваться этим 
правом на отказ от предоставления креди-
та, кредитор должен иметь возможность 
контролировать финансово-хозяйственную 
деятельность заемщика. Следовательно, 
в кредитном договоре должна быть пред-
усмотрена обязанность заемщика не укло-
няться от банковского контроля.
Также кредитор вправе отказаться от 

исполнения договора в случае, если долж-
ник или третье лицо нарушают взятую на 
себя обязанность предоставить гарантии 
возврата кредита или иные условия, пред-
усмотренные кредитным договором или 
небанковской кредитной организацией 
для предоставления кредита.
Еще одно обстоятельство, которое отли-

чает кредитный договор от договора займа, 
это то, что кредитный договор является 
возмездным. Плата за кредит выражает-
ся в процентах, которые устанавливаются 
в договоре. Как правило, эти проценты 
включают в себя базовую ставку рефинан-
сирования Национального банка Молдовы 
и вознаграждение самого кредитора (бан-
ковскую маржу) [11, c.37]. Проценты могут 
быть как фиксированными (т.е. не менять-
ся в течение срока кредита), так и плаваю-
щими. Согласно ч. (2), ст. 1764 ГК РМ, кре-
дитор не может в одностороннем порядке 
изменить размер процентов иначе как в 
случаях, предусмотренных законом или 
договором. Если договором предусмотрено 
право банка или небанковской кредитной 
организации в одностороннем порядке из-
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менить размер процента, изменение про-
изводится с учетом базисной ставки Наци-
онального банка Молдовы, уровня инфля-
ции и динамики банковского и небанков-
ского финансового рынка, а также с учетом 
принципа справедливости. Кредитор дол-
жен письменно уведомить должника об из-
менении размера процентов не позднее, 
чем за десять дней до изменения. Новый 
размер процентов применяется к кредит-
ному сальдо, существующему на дату изме-
нения (ч.(3) ст. 1764 ГК РМ).
Кредитные договоры, заключаемые в 

настоящее время, фактически объединяют 
сразу два договора: предварительный до-
говор о предоставлении кредита в будущем 
и собственно сам договор (основной дого-
вор), для заключения которого необходимо 
не только согласие предоставить кредит, но 
и произвести передачу денежных средств.
[7, c.108]
Как правило, кредитор предоставляет 

заемщику кредит путем зачисления соот-
ветствующей суммы единовременно или по 
частям на расчетный счет. Если расчетный 
счет заемщика находится в том же учреж-
дении, который предоставляет кредит, то 
разрыва времени между списанием соот-
ветствующей суммы с корреспондентского 
счета кредитной организации и зачислени-
ем суммы на расчетный счет клиента, как 
правило, не происходит. Если же расчет-
ный счет клиента находится не в том кре-
дитном учреждении, а в другом, то дата вы-
дачи может определяться по-разному.
Во-первых, датой выдачи кредита мо-

жет считаться дата списания денег с корре-
спондентского счета в банке (зачастую, бан-
ки именно эту дату и считают датой выда-
чи). Во-вторых, под датой выдачи кредита 
можно подразумевать дату зачисления де-
нег на расчетный счет клиента. (Большин-
ство небанковских кредитных организа-
ций осуществляют выдачу кредитов своим 
клиентам через счета, открытые заемщи-
ками в банках-корреспондентах. Именно в 
данном случае датой выдачи считается дата 
зачисления денег на счет клиента в банке.) 
От договора займа кредитный договор 

отличается и по субъектному составу. Уни-
версальный характер договора займа про-

является в том, что как в роли заемщика, 
так и в роли заимодавца могут выступать 
любые субъекты гражданского оборота. 
По кредитному же договору, как было рас-
смотрено выше, в роли кредитора может 
выступать только банк или небанковская 
кредитная организация. Иные субъекты 
гражданского права лишены возможности 
предоставлять кредиты по кредитному до-
говору, и могут выступать лишь в роли за-
емщиков.[5, c.521]
Предметом кредитного договора явля-

ются денежные средства (национальная 
или иностранная валюта). Выдача боль-
шинства кредитов осуществляется в безна-
личной форме, т.е. предметом кредитных 
отношений становятся права требования, а 
не деньги в виде денежных купюр. Именно 
поэтому закон говорит о предоставлении 
кредита в виде «денежных средств», а не 
«денег или других вещей». [10, c.63]
Срок возврата кредита устанавливается 

в кредитном договоре и является его суще-
ственным условием. В зависимости от про-
должительности срока договора, кредиты 
принято делить на краткосрочные (до 1 
года) и долгосрочные (более года).
В отличие от договора займа, к оформ-

лению кредитного договора предъявляют-
ся более жесткие требования. Так, кредит-
ный договор, под страхом его абсолютной 
недействительности (ничтожности), дол-
жен быть заключен в письменной форме (ч. 
(2) ст. 1763ГК РМ), что вовсе не требуется 
для договора займа. Обычно кредитные 
организации используют разработанные 
ими стандартные формуляры таких дого-
воров, которые сложно подвергнуть изме-
нению во время переговоров. Соблюдение 
обязательной письменной формы договора 
может означать на практике, как предо-
ставление целого набора необходимых до-
кументов, так и выполнение необходимых 
процедур.
Любой договор считается заключен-

ным, если между сторонами достигнуто со-
глашение по всем существенным условиям 
договора.[2, c.205] В кредитном договоре к 
ним относятся: 

 цель кредита;
 размер кредита;
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 срок возврата кредита;
 условия выдачи и погашения;
 процентная ставка за пользование 

им;
 способы обеспечения исполнения 

кредитного обязательства.
Современный кредитный договор, как 

правило, содержит следующие разделы:
1. Общие положения (или «Предмет 

договора»);
2. Порядок выдачи и погашения кре-

дита;
3. Порядок начисления и уплаты про-

центов за пользование кредитом;
4. Права и обязанности сторон;
5. Обеспечение возврата кредита;
6. Ответственность сторон, санкции;
7. Порядок изменения договора и рас-

смотрения споров.[3, c.112]
В разделе 1 кредитного договора указы-

ваются: наименование договаривающихся 
сторон; предмет договора – вид кредита, 
его цель, сумма срок возврата, процентная 
ставка, сроки предоставления.
В разделе 2 кредитного договора, исхо-

дя из вида кредита, освещаются основные 
положения по его выдаче и погашению. В 
этом разделе указывается следующая ин-
формация: на основании каких документов 
открывается заемщику ссудный счет в бан-
ке; номер ссудного счета, на котором будут 
отражаться учет выданного кредита и его 
погашение, временный период предостав-
ления кредита и его направление; при пре-
доставлении каких документов заемщика 
кредитор будет проводить выдачу кредита 
и каким внутренним банковским докумен-
том он будет оформляться.
Кроме того, в этом разделе указывается 

и порядок погашения кредита: единовре-
менно или в рассрочку (по графику) с ука-
занием конкретных дат и сумм; платежным 
поручением самого заемщика или платеж-
ным требованием банка на безакцептное 
списание средств со счетов заемщика в бан-
ке-кредиторе и в других банках на осно-
вании предоставленного ему заемщиком в 
договоре такого права; условия досрочного 
погашения кредита; очередность погаше-
ния основного долга и задолженности по 
его обслуживанию в случае недостаточно-

сти у заемщика денежных средств в полном 
объеме для их погашения.
В разделе 3 кредитного договора на-

ходит отражение принцип платности кре-
дита. В этом разделе заемщик и кредитор 
должны договориться о: частоте начисле-
ния процентов, расчетном периоде поряд-
ке уведомления заемщика о сумме начис-
ленных процентов; на основании каких до-
кументов и с каких счетов заемщика долж-
на производиться оплата начисленных 
процентов за кредит.
Права и обязанности заемщика и кре-

дитора (раздел 4 договора) вытекают из 
действующего законодательства, а также 
определяются особенностями каждой кон-
кретной сделки, ситуацией на рынке кре-
дитных ресурсов, кредитоспособностью за-
емщика.
В разделе 5 должна быть ссылка на но-

мер и дату обеспечительного обязательства, 
заключенного с банком соответствующими 
юридическими лицами во исполнение за-
емщиком своих обязательств по данному 
кредитному договору. Им может быть до-
говор залога или договор поручительства 
третьих лиц, договор банковской гарантии. 
Не исключается использование заемщиком 
одновременно нескольких форм обеспечи-
тельных обязательств в различном сочета-
нии.
Расторжение кредитного договора осу-

ществляется в соответствии со ст. 1769 ГК 
РМ, а именно: кредитор может расторгнуть 
договор и потребовать возврата суммы кре-
дита и причитающихся платежей, если:

 должник стал неплатежеспособным;
 должник не предоставил требую-

щиеся от него гарантии либо уменьшил 
предоставленные гарантии без согласия 
кредитора;

 должник не уплатил проценты в 
установленный срок;

 должник не исполнил обязанность 
возврата не менее двух частей кредита в 
случае, когда договором предусмотрен воз-
врат кредита в рассрочку;

 имеются другие случаи, предусмо-
тренные законом или договором.
Расторжение договора немедленно 

приостанавливает использование креди-
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та, однако кредитор обязан предоставить 
должнику срок, составляющий не менее 
пятнадцати дней, для возврата использо-
ванных сумм и причитающихся платежей. 
Должник может в любой момент заявить о 
расторжении кредитного договора, пред-
усматривающего выплату плавающих про-
центов, при условии извещения об этом 
кредитора в семидневный срок со дня по-
лучения уведомления об изменении разме-
ра процентов. Должник может расторгнуть 
договор, которым установлена выплата 
твердых процентов за определенный срок, 
если обязанность выплаты процентов пре-
кращается до срока, установленного для 
возврата кредита, и другие проценты не 
установлены. Срок предварительного уве-
домления составляет пятнадцать дней.[4]
Исходя из вышесказанного, можно от-

метить, что кредитный договор по срав-
нению с договором займа имеет ряд суще-
ственных отличий. Договор займа явля-
ется классической разновидностью реаль-
ного и одностороннего договора, так как 
считается заключенным с момента пере-
дачи денег или других вещей, что не при-
суще условиям кредитного договора. Так-
же кредитный договор и по субъектному 
составу, и по предмету имеет более узкую 
сферу применения, чем заем. По договору 
займа субъектами могут выступать любые 
участники гражданского оборота, за ис-
ключением государственного займа, кото-
рый имеет особый субъектный состав. По 
кредитному договору в роли кредитора 
(заимодавца) может выступать только банк 
или иная кредитная организация, имею-
щая лицензию на осуществление соответ-
ствующей деятельности. Предметом займа 
могут выступать как денежные средства, 
так и другие вещи, определяемые родо-
выми признаками, в то время к предмету 
кредитного договора вещи, определяемые 
родовыми признаками, не относятся. Срок 
кредитного договора является его суще-
ственным условием, по договору займа 
срок обычно не относится к существенным 
условиям договора. Следовательно, можно 
сказать, что, хотя договор займа и кредит-
ный договор относятся к одному инсти-
туту, все же имеют ряд существенных от-

личий, что и делает их самостоятельными 
видами договоров.
Значение кредитного договора состоит в 

том, что он является формой становле-
ния и развития партнерских отношений 
между банком — кредитором и заемщи-
ком, средством воздействия на более 
эффективное использование заемных 
средств, способствует укреплению кре-
дитной и повышению общей платежной 
дисциплины в стране. В настоящее время 
правильно оформленный кредитный до-
говор является юридическим, правовым 
документом как по своей форме, так и по 
содержанию.
Таким образом, говоря о кредитном до-

говоре, следует отметить, что кредитный 
договор является особой, самостоятельной 
разновидностью договора займа. Закон 
прямо указывает на то, что к кредитному 
договору применяются положения о дого-
воре займа в той мере, в которой законо-
дательными нормами не предусмотрено 
иное или из существа кредитного договора 
не вытекает иное. Однако кредитный дого-
вор по сравнению с договором займа имеет 
ряд существенных отличий, которые под-
робно рассмотрены и охарактеризованы 
в данной работе. Практическую ценность 
для нас представлял кредитный договор 
и его основные положения, так как имен-
но кредитный договор используется при 
оформлении и выдаче кредитных ресурсов 
кредиторами.
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У дослідженні здійснюється аналіз сучас-
ного стану енергетичної безпеки України та 
ролі і значення альтернативних джерел енер-
гії для забезпечення такої безпеки. Визнача-
ється, що забезпечення енергетичної безпеки 
є одним з найважливіших завдань держави. 
Аргументовано, що вважати рівень енерге-
тичного забезпечення держави (суспільства) 
цілком надій ним за будь-яких соціальнополі-
тичних умов неможливо. Адже, загроза енер-
гетичній безпеці Україні, що відбувається з 
кінця 2022 року внаслідок постійних обстрі-
лів сусідньої держави, стає причиною для по-
шуку альтернативних заходів забезпечення 
безперебійного отримання енергії. З’ясовано, 
що альтернативна енергетика швидко розви-
вається і поступово стає однією з основних 
галузей в світовій економіці. Альтернативні 
джерела енергії не лише дозволяють зменши-
ти залежність від традиційних джерел енер-
гії, але також надають значні конкурентні 
переваги для країн, що їх ефективно викорис-
товують. Використання альтернативних 
енергоресурсів має чимало переваг, серед яких 
основними вважають практичну невичерп-
ність та екологічну чистоту, що позитивно 
впливає на екологічний стан на планеті та 
не спричиняє зміну енергетичного балансу в 
біосфері. Робляться висновки, що основни-
ми перспективними напрямками розвитку 
в енергетичній сфері мають стати продо-
вження поступового переходу до альтерна-
тивних джерел енергії (як ключове завдання), 
встановлення більш жорстких нормативів, 
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прийняття чіткого законодавства в даній 
сфері; посилення регулятивного впливу на 
підприємства в енергетичній сфері за допо-
могою адміністративних та економічних 
важелів, контроль за діяльністю цих підпри-
ємств. При впровадженні альтернативної 
енергетики варто враховувати, що вона та-
кож при неправильному використання може 
завдавати шкоди навколишньому середовищу. 
Негативний вплив альтернативної енерге-
тики можна зменшити за допомогою вико-
ристання стандартизованих норм, в яких 
визначено обмеження щодо використання 
тих чи інших видів альтернативної енергії 
за певних умов.
Ключові слова: енергетика, енергетич-

на безпека, альтернативні джерела енергії, 
енергоресурси, зелений тариф, відновлюваль-
ні ресурси.

Актуальність дослідження
Енергетична безпека в сьогоднішніх 

умовах є однією з важливих складових наці-
ональної безпеки в цілому. Без жодного пе-
ребільшення можна сказати, що енергетика 
є основою практично усіх сфер життєдіяль-
ності сучасного світу та відіграє вирішальну 
роль не лише в економічному прогресі кра-
їни, а й виступає базою у забезпеченні ста-
лого розвитку суспільства загалом. Разом з 
тим, вважати рівень енергетичного забезпе-
чення держави (суспільства) цілком надій-
ним за будь-яких соціальнополітичних умов 
неможливо. Адже, загроза енергетичній без-
пеці Україні, що відбувається з кінця 2022 
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року внаслідок постійних обстрілів сусідньої 
держави, стає причиною для пошуку аль-
тернативних заходів забезпечення безпере-
бійного отримання енергії. 
Альтернативна енергетика швидко роз-

вивається і поступово стає однією з осно-
вних галузей в світовій економіці. Альтерна-
тивні джерела енергії не лише дозволяють 
зменшити залежність від традиційних дже-
рел енергії, але також надають значні конку-
рентні переваги для країн, що їх ефективно 
використовують. Використання альтерна-
тивних енергоресурсів має чимало переваг, 
серед яких основними вважають практичну 
невичерпність та екологічну чистоту, що 
позитивно впливає на екологічний стан на 
планеті та не спричиняє зміну енергетично-
го балансу в біосфері. А розвиток сучасних 
технологій та їх подальше впровадження 
на виробництві робить енергію, вироблену 
з альтернативних джерел дешевшою ніж 
аналогічну отриману за допомогою тепло-
вих електростанцій. Хоча й компенсація від 
держави виробникам енергії отриманої з 
альтернативних джерел є набагато більшою 
ніж для звичайних виробників. 
Враховуючи постійну загрозу енергетич-

ній безпеці України, подальше впроваджен-
ня альтернативних джерел енергії стає од-
ним із ключових завдань для держави. Тому, 
актуальність дослідження зумовлюється 
комплексом об’єктивних та суб’єктивних 
критеріїв.

Метою дослідження визначення сучас-
ного стану енергетичної безпеки України 
та ролі і значення альтернативних джерел 
енергії для забезпечення такої безпеки.

Аналіз останніх досліджень та публіка-
цій підтверджує актуальність обраної тема-
тики. Так, найбільш грунтовно підійшли до 
визначення ролі та значення енергетичної 
безпеки в системі національної безпеки дер-
жави та альтернативної енергетики такі на-
уковці: Шишкіна І. О., Хрякова Н., Мельни-
ченко О.А., Бобров Є. А., Тараєвська Л.С., 
Кудря С.О., Гайдаєнко І. А., Земляний М.Г., 
Казюк Ю.П., Дзядикевич Ю.В., Півняк Г.Г., 
Шкрабець Ф.П., Шульга Є.В., Грабович Т.А., 
Суходоля О.М., Шевченко О.А. та інші.

Результати
В сучасних умовах господарювання 

вирішення завдання підвищення рівня 
енергетичної  безпеки Украї ни розглядаєть-
ся через можливість використання потен-
ціалу альтернативних видів палива. Досвід 
показує, що рівень забезпеченості енер-
гетичними ресурсами виступає як один із 
основних факторів соціально-економічного 
розвитку краї ни. Використання альтерна-
тивних джерел енергії  має глобальну пер-
спективу для подальшого успішного розви-
тку суспільства.
Безперечно, слід погодитись з Шишкі-

ною І. О. щодо того, що енергетична полі-
тика є най важливішою сферою діяльності 
кожного уряду, адже від стану справ у па-
ливно-енергетичному комплексі і ступеня 
надій ності забезпечення краї ни енергетич-
ними ресурсами залежать не тільки хід еко-
номічного розвитку і благополуччя краї ни, а 
й  місце і роль держави у світовому співтова-
ристві [1 с. 5–6]. 
Як справедливо визначають украї нські 

вчені в сучасних провідних національних 
дослідженнях, енергетична безпека – один 
із пріоритетів національних урядів. Кож-
на держава визначає цілі політики у сфе-
рі енергетичної  безпеки та механізми ї ї  
реалізації , зважаючи на власні особливості 
організації  життєдіяльності суспільства та 
моделі державного управління. Останнім 
часом і в Украї ні, і у світі спостерігають-
ся суттєві зміни принципів регулювання 
енергетичного сектору, розширюється діа-
пазон методів використання енергетики як 
інструменту досягнення політичних цілей  
[2, с. 5].
Слід відмітити, що законодавче визна-

чення поняття “енергетичної безпеки” міс-
тилося в нечинному зараз Законі України 
“Про електроенергетику”. Втім, можливо 
звернутися до Енергетичної стратегії Укра-
їни затвердженої Міністерством енергетики 
України, де останнє визначається як “захи-
щеність національних інтересів у сфері за-
безпечення доступу до надійних, стійких, 
доступних і сучасних джерел енергії, техніч-
но надійним, безпечним, економічно ефек-
тивним та екологічно прийнятним способом 
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в нормальних умовах і в умовах особливого 
або надзвичайного стану”[3]
Змістовні тлумачення поняття “енер-

гетичної безпеки” містяться також в док-
тринальних працях сучасних дослідників. 
Зокрема, такі: “стан захищеності держави 
від загроз енергетичного характеру” (М.Г. 
Земляний); “захищеність громадян і кра-
їни в цілому від загроз дефіциту всіх видів 
енергетичних ресурсів” (Ю.П. Казюк); “на-
дійне і безперебійне забезпечення спожива-
чів електричною і паливною енергією» (В.В. 
Морозов); “стан захищеності галузей націо-
нального господарства та населення країни, 
який запобігає виникненню загроз щодо 
надійного забезпечення паливно-енерге-
тичними ресурсами” (Ю.В. Дзядикевич)[4, 
с. 34].
Враховуючи наведені вище визначен-

ня, можливо сказати, що під енергетич-
ною безпекою держави необхідно розу-
міти спроможність держави забезпечити 
ефективне використання власної паливно-
енергетичної бази, управління потенцій-
ними загрозами й небезпеками, за якого 
унеможливлюється дефіцит у забезпечен-
ні споживачів економічно доступними 
паливно-енергетичними ресурсами при-
йнятної якості в нормальних і надзвичай-
них умовах, що забезпечить стан захище-
ності суспільства.
Виходячи із сформованого визначення, 

ключовим компонентом належного стану 
енергетичної безпеки є власне ефективне 
використання паливно-енергетичної бази, 
що в умовах постійних обстрілів сусідньої 
держав є надзвичайно складиним процесом. 
Тому, застосування альтернативної енерге-
тики набуває своєї актуальності та затребу-
ваності.
Відповідно до Енергетичної стратегії 

України на період до 2035 року “Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспромож-
ність” основними заходами з реалізації стра-
тегічних цілей у секторі альтернативних 
джерел енергії є: 

- проведення стабільної та прогнозова-
ної політики щодо стимулювання будівни-
цтва СЕС та ВЕС; 

- проведення міжнародних комуніка-
ційних кампаній для заохочення входу на 

ринок ВДЕ України міжнародних стратегіч-
них та фінансових інвесторів; 

- будівництво та введення 5 ГВт потуж-
ностей ВДЕ (окрім ГЕС великої потужності); 

- збільшення використання біомаси у 
генерації електро- та теплоенергії шляхом: 
стимулювання використання біомаси як па-
лива на підприємствах, де біомаса є залиш-
ковим продуктом; інформування про мож-
ливості використання біомаси як палива в 
індивідуальному теплопостачанні; сприян-
ня створенню конкурентних ринків біомаси 
[3].
Разом з тим, не спостерігаємо у 

Енергетичній  стратегії  Украї ни на період 
до 2035 року конкретних кроків, які б до-
зволили з певністю стверджувати про дер-
жавну підтримку впровадження у діяльнос-
ті промислових підприємств альтернатив-
них джерел енергії . У ст. 3 Закону Украї ни 
“Про альтернативні джерела енергії ” вка-
зано, що основні засади державної  політи-
ки у сфері альтернативних джерел енергії  
включають залучення вітчизняних та іно-
земних інвестицій  і підтримка підприєм-
ництва у сфері альтернативних джерел 
енергії , в тому числі шляхом розробки і 
здій снення загальнодержавних і місцевих 
програм розвитку альтернативної  енерге-
тики [5].
На думку Борова Є.А. альтернативна 

енергетика відіграє важливе значення для 
енергетичної безпеки України, адже допо-
магає виходити державі на світову арену та 
пристосуватися до тенденцій розвитку аль-
тернативних джерел енергії  у світовій  енер-
гетиці. Він поділяє всі альтернативні джере-
ла енергії на такі групи: 

- альтернативні джерела енергії  пер-
шого порядку – поновлювані джерела енергії  
(енергія води, біомаса, сонячна теплова та 
світлова енергія, енергія вітру, припливів, 
геотермальна енергія), вдруге поновлювані 
джерела енергії , проміжні джерела енергії ;

- Альтернативні джерела енергії  дру-
гого порядку – джерела (а також способи 
одержання й  збереження) енергії , викорис-
тання яких можливе з урахуванням сучас-
ного рівня розвитку техніки, проте потребу-
ють розбудови відповідної  інфраструктури з 
ї х виробництва, зберігання й  споживання;
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- Альтернативні джерела енергії  тре-
тього порядку – джерела (і способи отри-
мання) енергії , які сьогодні мають теоретич-
не обгрунтування використання, оскільки в 
най ближчі кілька десятиріччь застосування 
таких джерел енергії  неможливе без досяг-
нення відповідного рівня розвитку науки і 
техніки [6, с. 7-8]. 
Таким чином, до альтернативних джерел 

енергії відносять сонячну, вітрову, геотер-
мальну, хвильову, біогазову, водневу енерге-
тику. Дані види енергетики є більш безпеч-
ними з точки зору екології, а тому їх впро-
вадження буде значним кроком на шляху 
до формування безпечного навколишнього 
природного середовища. По-перше, жодні 
аварії на сонячних, вітрових станціях тощо 
не можуть зрівнятися за наслідками з таки-
ми ж аваріями, наприклад, на ГЕС або АЕС. 
По-друге, використання таких видів енергії 
призведе до зменшення викидів шкідливих, 
небезпечних речовин та парникових газів 
в атмосферу, ґрунти, води, а отже, мінімізує 
негативні наслідки для довкілля. По-третє, 
станції, що використовують альтернативні 
джерела енергії, будуть займати меншу пло-
щу ніж інші об’єкти паливно-енергетичного 
комплексу [7]. 
Основною перевагою використання 

альтернативних енергоресурсів є їх неви-
черпність та екологічна чистота, що сприяє 
поліпшенню екологічного стану і не при-
зводить до зміни енергетичного балансу на 
планеті. При використанні альтернативних 
джерел енергії відпадає необхідність у видо-
буванні, переробці, збагаченні та транспор-
туванні палива, знімається проблема утилі-
зації або захоронення шкідливих відходів 
традиційних енергетичних виробництв [8, 
с.147].
Крім того, пріоритетним завданням для 

держави має стати запровадження екологіч-
но безпечних, ресурсо- та енергозберігаю-
чих технологій та розвиток альтернативних 
джерел енергії. В умовах постійного зрос-
тання ціни на газ необхідно вжити значних 
системних заходів, спрямованих на під-
вищення енергоефективності та розвиток 
джерел альтернативної енергетики. Також, 
відповідно до Стратегії державної еколо-
гічної політики України на період до 2030 

року, мають бути створені умови для декар-
бонізації енергетичного сектору, активно-
го впровадження технологій енергозбере-
ження та підвищення енергоефективності, 
збільшення виробництва енергії за рахунок 
відновлюваних та альтернативних джерел, 
впровадження найкращих наявних низько-
вуглецевих, ресурсозберігаючих технологій 
виробництва, а також сучасних будівельних 
технологій з тепло- та енергозбереження 
[9].
Постановою Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг затвер-
джено Порядок встановлення, перегляду та 
припинення дії “зеленого” тарифу на елек-
тричну енергію для суб’єктів господарської 
діяльності, споживачів електричної енергії, 
у тому числі енергетичних кооперативів, 
та приватних домогосподарств, генерую-
чі установки яких виробляють електричну 
енергію з альтернативних джерел енергії. 
Вказаним нормативно-правовим актом вре-
гульовано умови встановлення та перегляду 
“зеленого” тарифу, припинення дії “зелено-
го” тарифу [10]. Принагідно відмітимо, що 
оплата за “зеленим” тарифом є значно ви-
щою від звичайної оплати за виробництво 
енергії.
Проте, що до початку воєнних дій на те-

риторії України виробники електроенергії 
на альтернативних джерелах енергії стик-
нулися із потужною проблемою стосовно 
відшкодування “зеленого” тарифу. Станом 
на 30 червня 2021 року Гарантований поку-
пець оплатив лише 29 %, або 8,5 мільярдів 
гривень за вироблену електричну енергію 
виробникам альтернативних джерел за «зе-
леним» тарифом у першому півріччі 2020 
року. Саме така значна заборгованість перед 
виробниками ВДЕ спонукала до того, що 10 
червня 2020 року Кабінет Міністрів України, 
Міністерство енергетики та захисту довкіл-
ля України, Українська вітроенергетична 
асоціація та Європейсько-українське енер-
гетичне агентство підписали Меморандум 
про взаєморозуміння щодо врегулювання 
проблемних питань у сфері відновлюваної 
енергетики в Україні (далі - Меморандум) 
[11]. Меморандумом передбачене суттє-
ве зниження ставок “зеленого” тарифу для 
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часткового покриття дефіциту бюджету ДП 
«Гарантований покупець». На виконання 
Меморандуму 3 липня 2020 року Верховна 
Рада України прийняла у першому читанні 
законопроєкт №3658 про внесення змін до 
деяких законів України щодо удосконален-
ня умов підтримки виробництва електрич-
ної енергії з альтернативних джерел енергії 
(далі - Законопроєкт). Однак Меморандум 
та Законопроєкт спрямовані лише на вирі-
шення поточних проблем із заборгованістю 
виробникам альтернативних джерел енер-
гії. Водночас подальші умови стимулювання 
розвитку альтернативних джерел енергії в 
Україні пов’язують із аукціонами.[12].

 Таким чином, як бачимо альтернатив-
на енергетика в Україні стикається з рядом 
проблем, що в тому числі негативно впливає 
на стан енергетичної безпеки України. 

Висновки
Енергетична безпека – це важлива скла-

дова національної безпеки загалом, тому 
важливим є подолання наявних проблем у 
даній сфері. Основними перспективними 
напрямками розвитку в енергетичній сфері 
мають стати продовження поступового пе-
реходу до альтернативних джерел енергії 
(як ключове завдання), встановлення більш 
жорстких нормативів, прийняття чітко-
го законодавства в даній сфері; посилення 
регулятивного впливу на підприємства в 
енергетичній сфері за допомогою адміні-
стративних та економічних важелів, контр-
оль за діяльністю цих підприємств. При 
впровадженні альтернативної енергетики 
варто враховувати, що вона також при не-
правильному використання може завдавати 
шкоди навколишньому середовищу. Нега-
тивний вплив альтернативної енергетики 
можна зменшити за допомогою використан-
ня стандартизованих норм, в яких визначе-
но обмеження щодо використання тих чи 
інших видів альтернативної енергії за пев-
них умов.
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ALTERNATIVE ENERGY IN 
ENSURING ENERGY SECURITY OF 

UKRAINE
The study analyzes the current state of 

Ukraine’s energy security and the role and 
importance of alternative energy sources to 
ensure such security. It is determined that en-
suring energy security is one of the most im-
portant tasks of the state. It is argued that it is 
impossible to consider the level of energy sup-
ply of the state (society) completely reliable un-
der any social and political conditions. After all, 
the threat to Ukraine’s energy security, which 
has been occurring since the end of 2022 as 
a result of constant shelling of a neighboring 
state, is becoming a reason to look for alterna-
tive measures to ensure uninterrupted energy 
supply. It was found that alternative energy is 
developing rapidly and is gradually becoming 
one of the main industries in the world econo-
my. Alternative energy sources not only allow 
reducing dependence on traditional energy 
sources, but also provide signifi cant competi-
tive advantages for countries that use them ef-
fectively. The use of alternative energy resourc-

es has many advantages, among which practical 
inexhaustibility and ecological purity are con-
sidered the main ones, which positively affects 
the ecological state of the planet and does not 
cause a change in the energy balance in the bio-
sphere. It is concluded that the main promising 
directions of development in the energy sector 
should be the continuation of the gradual tran-
sition to alternative energy sources (as a key 
task), the establishment of stricter standards, 
the adoption of clear legislation in this fi eld; 
strengthening of the regulatory infl uence on 
enterprises in the energy sector with the help 
of administrative and economic levers, control 
over the activities of these enterprises. When 
implementing alternative energy, it is worth 
considering that it can harm the environment 
even if used incorrectly. The negative impact 
of alternative energy can be reduced by using 
standardized norms, which defi ne restrictions 
on the use of certain types of alternative energy 
under certain conditions.

Key words: energy, energy security, alterna-
tive energy sources, energy resources, green tar-
iff, renewable resources.
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FOREIGN EXPERIENCE OF LEGAL REGULATION 
OF INTERNATIONAL COOPERATION IN POLICE 

ACTIVITIES IN THE FIELD OF LICENSING OBJECTS OF 
THE PERMISSION SYSTEM

Disclosure of foreign experience of legal 
regulation of international cooperation in the 
police in the fi eld of licensing of objects of the 
permit system and the possibilities of its use in 
Ukraine are determined.

The need to study the successful foreign 
experience of administrative-legal regulation of 
international cooperation in police activities in 
the fi eld of licensing of objects of the permit system 
in order to determine the possibility of its use in 
Ukraine and to develop ways to qualitatively 
improve the administrative-legal regulation of 
international police cooperation in Ukraine is 
emphasized.

Research of materials and methods based on 
the analysis of documentary sources of foreign 
experience of legal regulation of international 
cooperation in the police in the fi eld of licensing 
of objects of the permit system. among the main 
advantages of administrative-legal regulation of 
international police cooperation in the studied 
countries in the fi eld of licensing of permit system 
objects, which, in our opinion, should be taken 
into account in improving the mechanism of 
administrative-legal regulation of international 
cooperation in the National Police of Ukraine 
in the fi eld of licensing of permit system objects 
systems for better and more effective provision of 
their activities, are: the introduction of special 
international programs for training, retraining, 
advanced training (internship) of police 
offi cers regarding the creation of an institute of 
international cooperation in the fi eld of licensing 
objects of the permit system; strengthening the role 

 ËÅÃÅÇÀ ªâãåí Îëåêñàíäðîâè÷ - äîêòîð þðèäè÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
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of the Department of International Cooperation of 
the National Police of Ukraine as a coordination 
center for the interaction of bodies and units 
of the National Police of Ukraine with other 
international law enforcement organizations, 
foreign police bodies and services; active 
implementation of electronic interaction between 
cybercrime countermeasures units in the fi eld of 
licensing of permit system objects; establishment 
of international mechanisms for conducting 
investigative activities; initiation of a code of 
ethics for police offi cers on ethical standards of 
international police cooperation in the fi eld of 
licensing of objects of the permit system.

Keywords: administrative services, foreign 
experience, licensing, objects of the permit system, 
international cooperation, police.

The European integration course of 
Ukraine, bringing domestic police legislation 
in line with the legislation of the EU coun-
tries and establishing international coopera-
tion between the bodies and subdivisions of 
the National Police of Ukraine determine the 
necessity to study foreign experience of ad-
ministrative and legal regulation of interna-
tional cooperation in police activities as well 
as the necessity to borrow ways of its intro-
duction into the national system of law and 
legislation. 

I.V. Skorohod notes that the present day 
situation requires further elaboration of de-
velopment directions and more detailed 
analysis of their prospects. On the one hand, 
not all experiences are successful and on the 
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other hand, as the author points out - not 
all experiences can be implemented at once 
Research of international experience in le-
gal regulation of international cooperation 
of police activity in various spheres always 
causes scientifi c interest, which is also con-
nected with rather variable legislation in the 
mentioned sphere [2].

 According to A.M. Chorna a number of 
reform processes is taking place in Ukraine 
today, in particular, due to the fact that our 
country seeks to integrate into the highly de-
veloped Western European community. This 
explains the need to introduce rules and stan-
dards that are commonly adopted in a civi-
lized democratic world into all spheres of our 
public life. In this regard, the study of for-
eign countries’ experience in formulation and 
implementation of state policy in key areas of 
public life is of particular importance [3].

Successful foreign experience of the 
Armed Forces of Latvia, Lithuania and Esto-
nia shows that the effectiveness of the func-
tioning and operation of Armed Forces de-
pends on a clear defi nition of key priorities 
in the sphere of defense, chains of interna-
tional cooperation and proper logistics. In 
order to intensify international cooperation 
and implement NATO standards, Ukraine 
has already taken a large number of steps 
toward closer integration into the North At-
lantic Alliance, but implementation of NATO 
standards defi ned at the regulatory and legal 
level does not yet mean their actual imple-
mentation, which requires a number of re-
sources, including adequate level of material 
and technical support [4].

Studying certain directions of activity of 
the police of Ukraine, in particular counter-
action to different forms of cybercrime tak-
ing into account international experience, 
V.V. Chumak points out that international ac-
tivities of the cyberpolice of Ukraine acquires 
a special importance in connection with the 
rapid development of information tech-
nologies that destabilizes normal function-
ing of the cyber society , and violates rights 
and fundamental freedoms of persons and 
citizens [5]. A reliable guarantee of proper 
functioning of the European space of justice, 
freedom and security consists in provision of 

the necessary level of law and order not only 
on the territory of each member state of the 
European Union and the entire international 
community as a whole, but also on the terri-
tories adjacent to it. 

Thus, as indicated by O.I. Bezpalova a 
characteristic feature of the common space 
of justice, freedom and security is presented 
as the need to ensure a harmonious combi-
nation of its two aspects: external and inter-
nal. It is clear that the internal aspect of this 
space presupposes consolidation of efforts 
of law enforcement bodies of the European 
Union member states aimed at insurance of 
internal security and maintenance of law or-
der throughout the Community, creation of 
a number of specialized bodies (institutions) 
whose activity should be directed at the pro-
motion of the work of national law enforce-
ment bodies [6].

Thus, taking into account that at present 
the Institute of International Cooperation of 
bodies and subdivisions of the National Police 
of Ukraine is at the stage of its formation, the 
urgent need is to study successful foreign ex-
perience of legal regulation of international 
cooperation in police activity in order to de-
termine the possibility to use this experience 
in Ukraine and to develop ways of qualita-
tive improvement of administrative and legal 
regulation of international cooperation of the 
police in Ukraine.

Research of materials and methods based 
on the analysis of documentary sources and 
normative legal acts of foreign countries. The 
dialectical method of knowing the facts of so-
cial reality is the basis on which formal-legal 
and rather legal approaches are largely based. 
The formal-dogmatic method contributed to 
the development of the author’s explanation 
of the current state, problems, problems and 
practical role of legal technologies for the fur-
ther development and improvement of police 
activities in foreign countries. The offi cial le-
gal method allowed to suggest directions and 
types of use of legal technologies as prospects 
of police activity in foreign countries.

Introduction of European standards 
and values in the social, legal and economic 
spheres of the Ukrainian way of life, as well as 
introduction of the world best practices in do-
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mestic legal thought entails not only changes 
in existing regulations and dogmas, but also 
emergence of new norms and rules which are 
sometimes contrary to the current legislation. 
A special role in almost all European integra-
tion processes is played by changes brought 
to the current legislation of Ukraine which 
Ukraine has undertaken to implement in real 
life [11].

We would like to start the research with 
analysis of the administrative and legal regu-
lation of international police cooperation in 
France, where protection of national interests 
has been determined as a priority direction 
of activity of all public authorities [12].

The National Police of France (French: 
Police nationale) is one of the two national po-
lice organizations of the country, along with 
the National Gendarmerie of France. The 
National Police of France was created on Au-
gust 14, 1941 by the Vichy Government to 
replace the General Directorate of National 
Security and came under the leadership of 
the Fourth French Republic in 1946. The 
National Police is part of the French Minis-
try of the Interior (hereinafter – the FMI). 
The National Police works mainly in urban 
areas, and in rural areas law enforcement 
functions are performed mainly by the Gen-
darmerie [12].

Since international police cooperation in 
France is at a fairly high regulatory level the 
National Police has an international techni-
cal cooperation service which takes care of 
international police cooperation and defines 
criminal law, criminal procedure, criminol-
ogy, organizational law and international 
spheres of activity of the National Police of 
France.

It should be emphasized that the Interna-
tional Technical Cooperation Service of the 
National Police closely cooperates with the 
Offi ce of International Cooperation of the 
FMI, which serves as a guarantee of an ef-
fective legal mechanism for implementation 
of international cooperation of the Police of 
France.

Interaction between the mentioned sub-
divisions takes place on the following prin-
ciples:

– ensuring participation of each police 
offi cer in international cooperation in the rel-
evant sphere of his activity;– control by the International Coopera-
tion Department of the FMI over compliance 
with legislation in the sphere of international 
police cooperation, assessment and analysis 
for compliance with modern challenges;–  establishing effective cooperation be-
tween the National Police of France and for-
eign police authorities and international law 
enforcement organizations;– taking into account opinion of the In-
ternational Technical Cooperation Service of 
the National Police during the formation of 
agreements on cooperation of the National 
Police by the International Cooperation De-
partment of the FMI [8].

The mentioned body plays a coordinat-
ing role in the mechanism of international 
cooperation of the National Police of France 
in order to promptly resolve issues within its 
competence.

And fi nally we should note that interna-
tional cooperation between the bodies and 
units of the National Police of Ukraine and 
the National Gendarmerie (Police) of France 
is an important component in the integral 
mechanism for detecting and combating in-
ternational threats (terrorism, smuggling, 
human traffi cking) [9].

Thus, the experience of legal regulation 
of international cooperation in the activities 
of the National Police of France shows an ef-
fective system of bodies engaged in interna-
tional cooperation. Specially established bod-
ies for international cooperation are the key 
link through which police offi cers are able 
to more effectively perform their tasks and 
functions assigned to them by law.

In our opinion, the experience of admin-
istrative and legal regulation of international 
cooperation of such an International law en-
forcement structure as the International As-
sociation of Gendarmerie and Police Forces 
with Military Status (FIEP) is interesting. 
FIEP was established to develop law enforce-
ment and military cooperation and exchange 
of experience between related entities. FIEP 
is an Association of Gendarmeries and Po-
lice Forces with Military Status The purpose 
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of FIEP (which was started from the Armed 
Forces of France, Italy, Spain and Portugal) 
is to expand and strengthen mutual rela-
tions, promote innovative and active analysis 
of forms of police cooperation and appreci-
ate its model of organization and structures 
abroad [10].

Therefore, it is clear that this organiza-
tion is called upon to establish internation-
al cooperation not only between the police 
authorities of the Association, but also with 
other related bodies, such as the gendarmer-
ie and the National Guard. We should also 
point out activities of Nordic-Baltic Network 
of Policewomen (NBNP), which was founded 
in April 2001 in Riga. Its members are pre-
sented by all the countries of the Northern 
Europe - Sweden, Finland, Iceland and Den-
mark, as well as by the Baltic States - Lithu-
ania, Latvia and Estonia, which, as a member 
of the network, actively participates in orga-
nized events.

The main task of the NBNP is to promote 
equal opportunities for women and men in 
police, increase the number of women in 
leadership positions in police, and to estab-
lish good professional relations and exchang-
es between police organizations in the Mem-
ber States [7].

This network strengthens professional re-
lations and contacts between member states 
and seeks to ensure equal conditions for na-
tional police forces. Exchange of information 
and knowledge, creation of various exchange 
programs for plicewomen, as well as organi-
zation of conferences and seminars are the 
main means for achieving the goals.

Thus, at present, the main tasks of the 
programs on which law enforcement bodies 
of Ukraine cooperate with European struc-
tures are to strengthen Ukraine’s capac-
ity concerning ensuring implementation of 
European international agreements in the 
sphere of crime prevention and support of 
international security. Of course, many initia-
tives have been implemented, but due to the 
challenge of the modern times many prob-
lems in the legal sphere require further joint 
attention [7].

Thus, the main advantages of administra-
tive and legal regulation of international po-

lice cooperation in the researched countries, 
which, in our opinion, must be taken into 
account when improving the mechanism of 
legal regulation of international cooperation 
in the National Police of Ukraine for better 
and more effi cient ensuring their activities, 
are as follows:

 ;introduction of special interna-
tional programs on training, retraining, ad-
vanced training (internship) of police person-
nel on issues of establishing the institute of 
international cooperation in various spheres 
of their activity in the fi eld of licensing ob-
jects of the permission system

 establishing close international 
partnerships in the sphere of forensic sup-
port between research forensic centers of the 
Ministry of Internal Affairs of Ukraine in the 
fi eld of licensing objects of the permission 
system;

 creation of an extensive network 
of counseling centers at institutions with 
specific training conditions of the Minis-
try of Internal Affairs of Ukraine in order 
to supplement the educational process with 
mechanisms of international interaction of 
cadets and master’s degree students and 
representatives of foreign police organiza-
tions (law enforcement), institutions and 
services in the field of licensing objects of 
the permission system;

 ensuring deep and systematic inter-
action of the International Cooperation De-
partment of the Ministry of Internal Affairs 
of Ukraine with other international police 
departments and services in the fi eld of li-
censing objects of the permission system;

 strengthening the role of the In-
ternational Cooperation Department of the 
National Police of Ukraine as a coordination 
center for interaction of bodies and units of 
the National Police of Ukraine with other in-
ternational law enforcement organizations, 
foreign police bodies and services in the fi eld 
of licensing objects of the permission system;

 active introduction of electronic in-
teraction between cybercrime counteraction 
units in the fi eld of licensing objects of the 
permission system;

 establishment of international mecha-
nisms for conducting operational and search 
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activities in the fi eld of licensing objects of the 
permission system;

 introduction of an ethics code for 
police offi cers on ethical standards of inter-
national police cooperation in the fi eld of li-
censing objects of the permission system.

References 
1. Skorokhod, Igor Vladimirovich. 

2019. Administrative and legal regulation 
of tax activity in Ukraine: dis. … Dr. jurid. 
Science: 12.00.07. Kyiv 2019.

2. Kulish, Anatoly. 2020. Measures to 
combat smuggling and corruption in the 
customs clearance of commercial goods in 
Ukraine. Amazonia Investiga / et al. Vol. 9. 
99–110. 

3. Chorna, Alina. 2018. Administrative 
and legal mechanism for ensuring the rights 
of business entities in the fi eld of taxation: 
dis. … Dr. Jurid. Science: 12.00.07. Kharkiv. 
427.

4. Chumak, Volodymyr. 2019. Activities 
of the Armed Forces of Latvia, Lithuania and 
Estonia: experience for Ukraine. Bulletin 
of Kharkiv National University of Internal 
Affairs. 2019. № 4 (87). 162–169.

5. Ilchenko, Alexander. 2019. Fishing as 
a cybercrime in the internet banking system: 
economic and legal aspects. Business Laws 
and Legal Rights: Research and Practice. Vol. 
2. 

6. Chumak, Volodymyr. 2019. 
Organizational and legal bases of activity of 
KNAB of Latvia and DBR of Ukraine: the 
comparative analysis. The role and place 
of law enforcement agencies in building a 
democratic state governed by the rule of law: 
materials of the XI International. scientifi c-
practical inter-conf. 60–61.

7. Halaburda, Nadiia, Leheza Yevhen, 
Chalavan, Viktor. Yefi mov, Volodymyr. YE-
FIMOVA, Inna. 2021. Compliance with the 
principle of the rule of law in guarantees of 
ensuring the legality of providing public ser-
vices in Ukraine. Journal of law and political 
sciences. Vol. 29, Іssue 4, 100-121.

8. Leheza, Yevhen Tiutchenko, Svitlana, 
Stanina, Olha, Shatrava, Serhii, Rezanov Ser-
hii. 2021. Uso y protección del suelo: regu-
lación legal y experiencia extranjera. Revista 

De La Universidad Del Zulia, 12(33), 70-81. 
https://doi.org/10.46925//rdluz.33.06 

9. Leheza, Yevhen. Savielieva, Maryna. 
Dzhafarova, Olena. 2018. Structural and legal 
analysis of scientifi c activity regulation in de-
veloped countries. Baltic journal of economic 
studies. Vol. 4 (3), pp. 147-157. Https://doi.
org/10.30525/2256-0742/2018-4-3-147-157. 
https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-
3-147-157

10. Leheza, Yevhen, Odyntsova Iryna, 
Dmytrenko Natalia. 2021. Teoría y regulación 
legal del apoyo informativo de los proced-
imientos administrativos en Ucrania. Ratio 
Juris UNAULA, 16 (32). P. 291-306 https://
doi.org/10.24142/raju.v16n32a12 

11. Smirnova, Alexandra. 2010. French 
experience in countering terrorism. Bulletin 
of Nizhny Novgorod University. N.I. 
Lobachevsky. № 1. 270–273.

12. National police of france (2021). 
Wikipedia: vol. encyclical. Available online. 
In: https://en.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%
D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%B
D%D0%B0%D0%BB%D1%8C % D0% BD% 
D0% B0_% D0% BF% D0% BE% D0% BB% 
D1% 96% D1% 86% D1% 96% D1% 8F_% 
D0% A4% D1% 80% D0% B0% D0 % BD% 
D1% 86% D1% 96% D1% 97. Consultation 
date: 19/07/2021.

Легеза Євген Олександрович – 
доктор юридичних наук, професор,
професор кафедри публічного та 

приватного права Університету митної 
справи та фінансів

ORCID: https://orcid.org/0000-0001-9134-8499
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД 

ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
МІЖНАРОДНОГО 

СПІВРОБІТНИЦТВА В ДІЯЛЬНОСТІ 
ПОЛІЦІЇ У СФЕРІ ЛІЦЕНЗУВАННЯ 
ОБ’ЄКТІВ ДОЗВІЛЬНОЇ СИСТЕМИ
Розкрито зарубіжного досвіду правового ре-

гулювання міжнародного співробітництва в 
поліції у сфері ліцензування об’єктів дозвільної 
системи та визначено можливості його вико-
ристання в Україні. 
Наголошено на потребі дослідження успіш-

ного зарубіжного досвіду адміністративно-
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правового регулювання міжнародного співро-
бітництва в діяльності поліції у сфері ліцен-
зування об’єктів дозвільної системи з метою 
визначення можливості його використання в 
Україні та вироблення шляхів якісного вдоско-
налення адміністративно-правового регулю-
вання міжнародного співробітництва поліції 
в Україні. 
Дослідження матеріалів та методів на 

основі аналізу документальних джерел зару-
біжного досвіду правового регулювання міжна-
родного співробітництва в поліції у сфері лі-
цензування об’єктів дозвільної системи. серед 
основних переваг адміністративно-правового 
регулювання міжнародного поліцейського спів-
робітництва в досліджуваних країнах у сфері 
ліцензування об’єктів дозвільної системи, що, 
на наш погляд, слід ураховувати у вдоскона-
ленні механізму адміністративно-правового 
регулювання міжнародного співробітництва 
в Національній поліції України у сфері лі-
цензування об’єктів дозвільної системи щодо 
кращого та ефективнішого забезпечення їх-
ньої діяльності, є запровадження спеціальних 
міжнародних програм з підготовки, перепідго-

товки, підвищення кваліфікації (стажування) 
працівників міліції щодо створення інституту 
міжнародного співробітництва у сфері ліцен-
зування об’єктів дозвільної системи; посилен-
ня ролі Департаменту міжнародного співро-
бітництва Національної поліції України як 
координаційного центру взаємодії органів та 
підрозділів Національної поліції України з ін-
шими міжнародними правоохоронними орга-
нізаціями, іноземними поліцейськими органа-
ми та службами; активне впровадження елек-
тронної взаємодії між підрозділами протидії 
кіберзлочинності у сфері ліцензування об’єктів 
дозвільної системи; налагодження міжнарод-
них механізмів щодо проведення оперативно-
розшукової діяльності; започаткування етич-
ного кодексу для поліцейських з питань етич-
них стандартів міжнародного поліцейського 
співробітництва у сфері ліцензування об’єктів 
дозвільної системи.
Ключові слова: адміністративні послуги, 

зарубіжний досвід, ліцензування, об’єкти до-
звільної системи, міжнародне співробітни-
цтво, поліція.
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ÏÐÀÂÎÂÈÉ ÀÍÀË²Ç ÑÊÐÈÍ²ÍÃÓ ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ 
²ÍÂÅÑÒÈÖ²É Ó ªÂÐÎÏÅÉÑÜÊÎÌÓ ÑÎÞÇ²

У статті здійснено аналіз правового по-
рядку скринінгу прямих іноземних інвестицій 
у ЄС. Встановлено, скринінг прямих інозем-
них інвестицій становить собою процес ана-
лізу та оцінки іноземних інвестицій, які над-
ходять у країну з метою встановлення їхньої 
відповідності національним інтересам та без-
пеці. Схарактеризовано основні риси такого 
порядку. До останніх віднесено такі принци-
пи? як координація: чинний порядок встанов-
лює обов’язок координації між країнами-чле-
нами та Європейською Комісією у випадку, 
коли країна-член відхиляє інвестицію через 
скринінг або коли інвестор оскаржує рішення 
про відхилення; співпраця: порядок встанов-
лює обов’язок співпраці між країнами-члена-
ми стосовно інвестицій, що мають вплив на 
безпеку ЄС або її членів, але які не є прями-
ми інвестиціями. Це може стосуватися, на-
приклад, інвестицій у компанії з іноземними 
власниками, які мають доступ до критично 
важливої інформації або інфраструктури; ви-
значеність критеріїв того, чи є інвестиція за-
грозою для безпеки ЄС та її членів. Встанов-
лено, що такі критерії включають, зокрема, 
інвестиції в сектори, які є стратегічно важ-
ливими для безпеки, а також інфраструктуру 
критичної важливості та технології, що ма-
ють військове використання. Проаналізовано 
результати дії скринінгового механізму та 
основні проблеми, що з ним пов’язані.
Ключові слова: прямі іноземні інвестиції, 

скринінг прямих іноземних інвестицій, Єв-
ропейський союз, Європейський парламент, 
Рада Європейського Союзу.
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Конституція України в її преамбулі 
закріпила незворотність європейського 
курсу України. Зі свого боку, євроінтегра-
ція передбачає реалізацію низки завдань, 
таких як гармонізація національного за-
конодавства із законодавством Європей-
ського Союзу, створення поглибленої 
зони вільної торгівлі, а також поступову 
ліквідацію бар’єрів для руху людей і капі-
талів. Угода про асоціацію між Україною 
та Європейським Союзом теж наголошує 
на тому, що розвиток нового сприятливо-
го клімату для економічних відносин між 
Сторонами невіддільний від розвитку тор-
гівлі та інвестицій.
Інвестиційне право Європейського Со-

юзу становить собою систему норм, котрі 
опосередковують відносини, пов’язані із 
рухом капіталів як у Союз із третіх кра-
їн, так і з нього в ці країни. Починаючи 
з підписання Лісабонського договору 2007 
року, ця галузь європейського права по-
чала стрімко розвиватись у світлі впро-
вадження нових засад торгівельної полі-
тики, і, передусім, на тлі необхідності за-
провадження комплексних торгівельних 
угод нового зразка, що породило численні 
питання тлумачення та застосування норм 
первинного і вторинного права ЄС.
Одним із малодосліджених питань у 

цьому контексті є правовий порядок скри-
нінгу прямих іноземних інвестицій у ЄС. 
З-поміж вітчизняних публікацій із запро-
понованої теми слід згадати Аналітичну 
записку про скринінг іноземних інвести-
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цій в Україну, підготовлену Центром еко-
номічної стратегії (2021) [1].
Прямі іноземні інвестиції (ПІІ) – це 

інвестиції, які здійснюються компаніями 
або фізичними особами з однієї країни в 
компанії або проєкти в іншій країні, що 
дає інвестору певний рівень контролю над 
вкладенням. Ці інвестиції можуть бути 
здійснені різними способами, включаючи 
придбання акцій, здійснення злиття та 
поглинання, інвестування в нові підпри-
ємства або розширення вже наявних під-
приємств.
ПІІ є важливим джерелом зовнішньої 

фінансування для багатьох країн та під-
приємств, що може допомогти прискори-
ти економічний розвиток та стимулювати 
інноваційні проєкти. Водночас, ПІІ мо-
жуть мати велике значення для розвитку 
міжнародної торгівлі та зміни структури 
глобальної економіки.
Розрізняють прямі іноземні інвестиції 

(ПІІ), непрямі іноземні інвестиції (НІІ) та 
портфельні інвестиції (ПІ). Це різні види 
іноземних інвестицій, які мають різні ха-
рактеристики та наслідки.
Основні відмінності між цими видами 

інвестицій полягають у способах здійснен-
ня та рівня контролю над інвестованими 
активами. Так, ПІІ – це інвестиції, які 
здійснюються з метою одержання конт-
ролю над компанією або підприємством 
в іншій країні. Ці інвестиції вимагають 
значних витрат та часу для встановлення 
бізнесу за кордоном та мають довгостроко-
ву спрямованість. Інвестори у ПІІ мають 
можливість ухвалювати стратегічні рішен-
ня та впливати на управління компанією. 
НІІ – це інвестиції, які здійснюються через 
фонди або інші фінансові посередники, які 
у свою чергу інвестують у підприємства за 
кордоном. Інвестори у НІІ не мають пря-
мого контролю над підприємствами, у які 
вони інвестують, інвестиції можуть бути 
менш довгостроковими та менш витрат-
ними, ніж у ПІІ.
У деяких випадках ПІІ можуть бути 

обмежені або регулюватися правилами та 
законами, які встановлюються країнами-
одержувачами, особливо в областях, які 

вважаються важливими для національної 
безпеки або інших національних інтересів.
Скринінг прямих іноземних інвестицій 

(ПІІ) – це процес аналізу та оцінки іно-
земних інвестицій, які надходять у країну 
з метою встановлення їхньої відповідності 
національним інтересам та безпеці.
Такий процес скринінгу може бути 

проведений державними органами чи ре-
гуляторами, щоб встановити, чи не містять 
інвестиції потенційних загроз для наці-
ональної безпеки, конкуренції чи націо-
нальних інтересів.
У деяких країнах скринінг ПІІ є 

обов’язковим та здійснюється в рамках за-
конодавства про іноземні інвестиції. Скри-
нінг може включати оцінку національного 
походження інвесторів, їхньої фінансової 
стійкості, власності та контролю, а також 
характеру та обсягу інвестиційного про-
екту.
Ціль скринінгу ПІІ полягає в тому, 

щоб забезпечити, що іноземні інвестиції 
не стануть загрозою для економіки, безпе-
ки чи національних інтересів країни, у яку 
вони надходять.
Скринінг прямих іноземних інвестицій 

(СПІ) регулюється в ЄС за допомогою Роз-
порядження Європейського парламенту 
та Ради ЄС 2019/452 від 19 березня 2019 
року про встановлення рамкового режиму 
для контролю іноземних інвестицій, що 
становлять загрозу для безпеки Європей-
ського Союзу та його членів [2].
Розпорядження ЄС 2019/452 визна-

чає мінімальні стандарти для скринінгу 
прямих іноземних інвестицій у ЄС та на-
дає країнам-членам право встановлювати 
власні національні скринінгові механізми 
та здійснювати перевірки прямих інозем-
них інвестицій, які можуть становити за-
грозу для безпеки або громадського по-
рядку.
Розпорядження ЄС 2019/452 також ви-

значає критерії, які можуть бути викорис-
тані для визначення того, чи є інвестиція 
загрозою для безпеки ЄС та його членів. 
Критерії включають, зокрема, інвестиції у 
сектори, які є стратегічно важливими для 
безпеки, інфраструктуру критичної важ-
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ливості та технології, що мають військове 
використання.
Крім Розпорядження ЄС 2019/452, іс-

нують також інші законодавчі акти ЄС, які 
стосуються іноземних інвестицій, такі як 
Директива Ради ЄС про контроль за обі-
гом коштів з підозрою в терористичній ді-
яльності та 2017/1852 від 10 жовтня 2017 
року [3].
Розпорядження ЄС 2019/452 про вста-

новлення рамкового режиму для конт-
ролю іноземних інвестицій, що становлять 
загрозу для безпеки Європейського Со-
юзу та його членів, встановлює мінімальні 
стандарти для скринінгу прямих інозем-
них інвестицій (СПІ) в ЄС.
Основні стандарти для СПІ включа-

ють:
- координацію: Розпорядження вста-

новлює обов’язок координації між краї-
нами-членами та Європейською Комісією 
у випадку, коли країна-член відхиляє ін-
вестицію через скринінг або коли інвестор 
оскаржує рішення про відхилення;

- співпраця: Розпорядження вста-
новлює обов’язок співпраці між країнами-
членами стосовно інвестицій, що мають 
вплив на безпеку ЄС або її членів, але які 
не є прямими інвестиціями. Це може сто-
суватися, наприклад, інвестицій у компанії 
з іноземними власниками, які мають до-
ступ до критично важливої інформації або 
інфраструктури;

- критерії: Розпорядження визначає 
критерії, які можуть використовуватися 
для визначення того, чи є інвестиція за-
грозою для безпеки ЄС та її членів. Кри-
терії включають, зокрема, інвестиції у 
сектори, які є стратегічно важливими для 
безпеки, а також інфраструктуру критич-
ної важливості та технології, що мають вій-
ськове використання.
Як демонструє Перший звіт Комісії пе-

ред Європейським парламентом [4], За-
гальна кількість ПІІ у ЄС збільшилася, але 
їхня вартість знизилася: Кількість ПІІ, які 
були зареєстровані та проаналізовані за 
допомогою механізму скринінгу, зросла 
порівняно з 2019 роком. Але загальна вар-
тість цих інвестицій знизилася, що, віро-

гідно, є результатом пандемії COVID-19 та 
її наслідків для глобальної економіки.
Інвестиції в критичну інфраструкту-

ру залишаються найбільш вразливими: 
Скринінг прямих іноземних інвестицій 
у критичну інфраструктуру ЄС, таку як 
енергетика та телекомунікації, залишаєть-
ся ключовим питанням. Згідно зі звітом, 
інвестиції в ці сектори становлять більше 
половини вартості ПІІ, що були проскри-
нені.
Переважна більшість ПІІ була схвале-

на: Звіт вказує на те, що більшість ПІІ, які 
були проскринені, були схвалені з деяки-
ми обмеженнями та умовами. Це свідчить 
про те, що більшість інвестицій не вважа-
ється загрозою для національної безпеки 
чи громадського здоров’я в ЄС.
Деякі держави-члени ЄС, зокрема 

Франція та Німеччина, відзначають зна-
чне збільшення кількості іноземних інвес-
тицій, які підлягають контролю. Зокрема, 
Франція повідомила про збільшення за 
звітний період кількості суб’єктів, що під-
лягають контролю. Німеччина також по-
відомила про збільшення кількості конт-
рольованих іноземних інвестицій.
Одним із головних висновків звіту є 

те, що іноземні інвестиції можуть бути за-
собом здійснення зловживання та шкід-
ливого впливу на безпеку та інтереси ЄС. 
Тому деякі держави-члени посилюють свої 
механізми контролю іноземних інвестицій 
для захисту національних інтересів та без-
пеки.
Отже, хоча звіт не надає прямої від-

повіді на запитання про збільшення за-
лучення ПІК у деякі держави-члени, такі 
як Франція та Німеччина, він підкреслює 
необхідність контролювати іноземні інвес-
тиції в контексті безпеки та інтересів ЄС, 
що може мати вплив на вирішення питан-
ня залучення ПІК.
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SUMMARY 
The article analyzes the legal procedure for 

screening foreign direct investments in the EU. It 
has been established that the screening of foreign 
direct investments is a process of analysis and 
evaluation of foreign investments entering the 
country in order to establish their compliance with 
national interests and security. The main features of 
this order are characterized. The latter include such 
principles as coordination: the current procedure 
establishes the obligation of coordination between 
member states and the European Commission in 
the event that a member state rejects an investment 
through screening, or when an investor appeals 
a rejection decision; cooperation: the order 
establishes the obligation of cooperation between 
member states regarding investments that have an 
impact on the security of the EU or its members, 
but which are not direct investments. This may 
include, for example, investments in foreign-owned 
companies that have access to critical information 
or infrastructure; determination of the criteria for 
whether the investment is a threat to the security of 
the EU and its members. Such criteria have been 
found to include, in particular, investments in 
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ÊÐÈÒÅÐ²¯ ÔÎÐÌÓÂÀÍÍß ÍÎÂÈÕ ÃÀËÓÇÅÉ ÏÐÀÂÀ: 
ÏÐÎÁËÅÌÍ² ÀÑÏÅÊÒÈ

У статті визначено основні критерії 
формування нових галузей права та їх про-
блемний аспект реалізації. Відтак системо-
утворюючими критеріями сучасних нових га-
лузей права є предмет правового регулювання, 
метод, суб’єкти та об’єкт правовідносин, що 
становлять предмет окремої галузі права, а 
також правовий режим, підстави формуван-
ня правовідносин, способи визначення їх зміс-
ту та характер юридичних санкцій Тільки 
комплексний аналіз зазначених критеріїв до-
зволить зробити висновок про самостійність 
галузі права.
Висновується, шо створення нових галузей 

права є потребою сучасності, це спричинено 
розвитком ринкових відносин, науково-техніч-
ним прогресом. Тому розподіл права на нові га-
лузі дозволить ефективніше регулювати пра-
вові відносини у відповідних сферах діяльності. 
Створенню нових галузей права заважає до-
мінуюча концепція, яка присутня в сучасній 
юриспруденції про існування лише основних 
галузей права. Прибічники даної концепції ка-
тегорично відкидають можливість існування 
відповідних вторинних, комплексних галузей 
права. 
Ключові слова: право, галузь права, нові 

галузі права, критерії; суб’єкт, об’єкт, метод 
правового регулювання, правовий режим.
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а й до значного прискорення та поглиблен-
ня процесів формування нових галузей на-
ціонального права. Поява упродовж остан-
ніх двох десятиліть приватної власності, 
муніципальних утворень, приватних банків, 
інформаційних потоків і комп’ютерних сис-
тем збільшує кількість норм права, які регу-
люють усі ці й подібні відносини. Саме тому 
важливо з’ясувати особливості становлення 
нових галузей права в умовах сучасного роз-
витку української системи права та законо-
давства.

Аналіз проблеми дослідження
У сучасній  юриспруденції простежу-

ється пожвавлений інтерес до проблеми 
дуалізму права. Тому особливого значення 
набуває проблема вибору критеріїв, які слід 
вважати вирішальними для поділу права на 
галузі. Щодо пошуку цих критеріїв, то серед 
науковців загальновизнаними вважаються 
предмет і метод правового регулювання. Із 
критикою наявних в літературі концепту-
альних підходів та поглядів до визначення 
галузі права виступає низка учених: В. Іс-
аков, В. Нарсецянц, О. Скакун, А. Спаський 
Ю. Оборотов, О. І. Ющик та інші. 

Мета статті – визначити основні крите-
рії формування нових галузей права та їх 
проблемний аспект реалізації.

Виклад основного матеріалу
Невизначеність (або нечітка визначе-

ність) чинників, що обумовлюють виокрем-

Постановка проблеми
Нові виклики у житті українського сус-

пільства призводять не лише до трансфор-
мації суспільних відносин і швидкого онов-
лення всього нормативно-правового масиву, 
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лення певного права у самостійну галузь 
права, є відкритою проблемою сучасної 
правничої науки, що негативно впливає 
на правове регулювання окремих суспіль-
них сфер. Як свого часу слушно зауважив 
Л. Явіч: «Склалася ситуація, за якої спершу 
були намічені галузі радянського права, а 
потім почали думати (і думають вже багато 
років), що закладено в основу тієї класифі-
кації, яку самі намітили? Зрозуміло, що та-
кий шлях є вкрай сумнівним у перспективі 
розроблення наукової проблеми» [1, с. 57]. 
Незважаючи на тривалість дискусії довко-
ла означеної проблеми вона і надалі зали-
шається актуальною у напрямі визначення 
системоутворюючих чинників та критеріїв 
нових галузей права.
Право, як системне явище, складається 

із певних складових – галузей, що виокрем-
люються в його складі через конкретні кри-
терії. Останні визначаються динамічним ха-
рактером, адже під впливом часу, обставин 
вони змінюються. Вперше проблема крите-
ріїв поділу права на галузі актуалізувалася 
у радянському періоді після спростування 
поділу права на публічне та приватне, під-
ставою цього стало те, що «соціалізм не знає 
протиріч між особистістю та суспільством». 
Вченими здійснювався активний пошук 
«нових», «власних» критеріїв, характерних 
радянському праву, які би відрізняли це 
право від права буржуазних країн. Перша 
дискусія щодо системи радянського права, 
відбулася у 1938–1941 рр., яка висновувала, 
що єдиним та відповідним критерієм поділу 
права на галузі є так званий матеріальний – 
особливості відносин, що регулюються пра-
вом, тобто предмет правового регулювання. 
У результаті наукової дискусії було виокрем-
лено десять галузей права [2, с. 41].
Можливо і парадоксально, аде водночас 

учасники дискусії погоджувалися в тому, що 
загального, «класифікаційного» принципу 
немає і не може існувати, а відтак необхід-
но у кожному конкретному випадку науково 
обґрунтовувати та визначати реальну наяв-
ність чи відсутність певного кола суспільних 
відносин, які регулюються правом та окрес-
лювати їх межі.
Подальші наукові дослідження дово-

дили неспроможність предмету правового 

регулювання виконувати роль єдиного кри-
терію поділу права на галузі. Пошук нових 
критеріїв став предметом низки наукових 
досліджень, у них пропонувалося за основу 
брати: характер санкцій юридичних норм 
(В. Машера); функції або завдання, які пови-
нні здійснюватися чи бути вирішені за допо-
могою правового регулювання (В. Кудряв-
цев); ознаки та особливості окремих право-
вих норм, їх належність до різних правових 
інститутів, видів правової відповідальності 
(Н. Коржанський).
Такий плюралізм поглядів обумовив не-

обхідність подальшого пошуку об’єктивних 
та однозначних критеріїв виокремлення га-
лузей права, що виразилося у процесі так 
званої другої дискусії, що відбулася у 1955–
1958 рр. На цьому етапі до критеріїв поділу 
права на галузі починають відносити метод, 
але виключно як допоміжний критерій, що 
не має самостійного значення та формуєть-
ся під впливом предмету правового регулю-
вання. У цьому контексті є слушною позиція 
О. Орлюк, що метод правового регулюван-
ня має щодо предмета додатковий (проце-
суальний) характер та виступає юридичним 
критерієм виділення галузей права [3, с.29]. 
Досить обґрунтованими та слушними у цьо-
му контексті є твердження В. Яковлєва, що 
предмет правового регулювання використо-
вується як класифікаційний критерій саме 
тому, що встановлення предметної єдності у 
того чи іншого правового явища, яке визна-
ється галуззю права, означає, що відносини, 
які склали предмет правового регулюван-
ня, виявилися спосібними обумовити фор-
мування єдиного режиму регулювання [5, 
с.43].
Сучасні наукові розвідки свідчать про 

активізацію інтересу дослідників до пошуку 
критеріїв виділення певного права у само-
стійну галузь. Проте через побіжний підхід 
до дослідження проблеми зроблені висно-
вки не завжди є такими, що мають певну 
наукову цінність. Приміром А. Ковальчук 
зауважує, що «на часі визнати конструктив-
ним підхід, за яким у поділі правових від-
носин на галузі передусім слід брати за осно-
ву предмет, метод (форму, спосіб) правово-
го регулювання, а також правозастосовні 
функції» [10, с. 46]. Вважаємо не коректним 
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такий підхід насамперед у тому, що на галузі 
поділяються не правові відносини, а право-
ві норми. Відносини є власне одним із тих 
критеріїв, які дозволяють систематизувати 
норми та поділити їх, наприклад, на галузі.
Насправді, предмет правового регулю-

вання є основним критерієм поділу права 
на галузі, позаяк предмет правового регу-
лювання визначає метод, а метод, зі свого 
боку, є юридичним виразом особливостей 
предмету регулювання. Тому, не варто про-
тиставляти предмет і метод правового регу-
лювання. Критерієм поділу права виступає 
не просто метод правового регулювання, а 
особливості його прояву при регулюванні 
тих чи інших відносин, які включаються до 
предмету правового регулювання конкрет-
ної галузі права.
Щодо предмету, слід відзначити, що 

предмет – це не просто сукупність відно-
син, насамперед вони повинні відповідати 
чітко визначеному переліку критеріїв, як 
то: бути життєво важливими для людини 
та об’єднань людей (суспільства в цілому); 
мати стійкість, тобто бути не одноразови-
ми чи фрагментарними, а такими, що по-
вторюються періодично в одному і тому ж 
прояві; бути типовими, тобто мати особли-
вості, притаманні тільки цьому типу відно-
син; спроможність сприймати правові вимо-
ги; можливість правового контролю з боку 
держави та суспільства; зацікавленість дер-
жави в правовому регулюванні; мати визна-
чену структуру (специфічний суб’єкт, зміст, 
об’єкт, соціальні факти).
Зміст відносин, тобто обсяг прав та 

обов’язків суб’єктів таких відносин теж має 
істотне значення. Адже одні й ті ж суб’єкти 
можуть вступати в різні відносини, які ви-
значаються характером та обсяг прав і 
обов’язків цих суб’єктів. Також значну роль 
відіграє об’єкт відносин, тобто предмет 
об’єктивного світу, на який спрямовується 
поведінка людей. І, звичайно, соціальні фак-
ти – тобто умови, за яких конкретні відноси-
ни виникають. У кожному випадку вони від-
різнятимуться, але бувають соціальні факти, 
які завжди зумовлюють виникнення одних 
і тих самих відносин між одними й тими ж 
суб’єктами та щодо одного і того ж об’єкта. 
Таким чином, визначаючи предмет окремої 

галузі права, завжди слід звертати увагу на 
зміст відносин, що складають цей предмет
Як нами зауважувалося, предмет впли-

ває і на вибір методу, але метод ніколи не 
є дзеркальним відображенням тих суспіль-
них відносин, які за його допомогою регу-
люються, він володіє відносно самостійним 
змістом [7, с. 113]. Зазвичай  цей зміст за-
лежить від правового становища суб’єктів 
відносин, поведінка яких врегулювується; 
юридичних фактів як підстави виникнен-
ня, зміни чи припинення відносин; прийо-
мів формування суб’єктивних прав і юри-
дичних обов’язків, які визначають різний 
характер взаємозв’язків між суб’єктами; 
прийомів захисту суб’єктивних прав та за-
безпеченні юридичних обов’язків. Тобто,  
правовий статус суб’єктів правовідносин, 
підстави формування правовідносин, спо-
соби визначення їх змісту та характер юри-
дичних санкцій є додатковими критеріями, 
які впливають не тільки на характер методу 
правового регулювання, а цілком можуть 
використовуватися як додаткові критерії 
виділення галузей права.
Окремі вчені вважають, що окрім пред-

мету і методу правового регулювання, теж 
слід виділяти правовий режим, який є тим 
феноменом, що формує систему права та ви-
значає у її складі певні утворення із систем-
ними ознаками – галузі, підгалузі, інститути, 
субінститу. Правовий режим галузі права 
складається з великої групи однорідних 
суспільних відносин, які становлять окре-
му, відносно самостійну сферу суспільного 
життя (предмет галузі права). Для правово-
го режиму галузі права характерна особли-
ва цілісна система регулятивного впливу, 
яка характеризується специфічними при-
йомами регулювання, особливим порядком 
виникнення і формування змісту прав та 
обов’язків, їх реалізації, специфікою санк-
цій, способів їх реалізації, а також дією єди-
них принципів, загальних положень, які по-
ширюються на дану сукупність норм (метод 
правового режиму).
Виступаючи, як юридична цілісність га-

лузь права є відносно замкнутою, автоном-
ною підсистемою правового регулювання. 
Визначальне її призначення – забезпечити 
стосовно певної сфери суспільних відносин 
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специфічний режим правового регулюван-
ня – сукупність характерних за природою і 
специфічних за юридичним змістом право-
вих засобів. Наявність подібного режиму 
дає можливість не тільки поєднувати норми 
права в одне ціле, надавати їм упорядкова-
ного системного характеру, але й відрізняти 
одну галузь права від іншої.
У процесі характеристики галузей права 

необхідно зважати на те, що для їх виокрем-
лення недостатньо користуватись критерієм 
єдності предмета і методу правового регу-
лювання. Цей критерій, який добре спра-
цьовує у сфері цивільного та кримінального 
права, не може штучно застосовуватись при 
характеристиці всіх галузей права. Особли-
во це стосується нових галузей права – ін-
формаційного, космічного, будівельного,  
екологічного, військового, транспортного та 
інших, де врахування їх правових режимів 
має особливу вагому значущість.
Обрання правового режиму у якості 

критерію поділу права на галузі, дозволило 
поділити систему права на фундаменталь-
ні, профілюючі та комплексні галузі права. 
Фундаментальними (базовими) галузями 
права слід вважати конституційне право, 
цивільне право, кримінальне право, адміні-
стративне право. Профілюючі галузі права 
поширюють свій регулятивний вплив на 
певні сфери соціального буття з викорис-
танням лише їм притаманного юридичного 
режиму. Перелік таких галузей права не є 
постійним, оскільки його визначити немож-
ливо з об’єктивних причин – через розвиток 
права, його динамічний характер, зумовле-
ний цивілізаційними процесами. Комплек-
сні галузі права поєднують у собі як публіч-
но-правові інститути, так і приватно-правові 
[8, с. 21]. 
Серед усіх новітніх галузей права, ми 

можемо виокремити, ті які вже сформува-
ли ефективну нормативно-правову базу, 
реалізовані в законодавстві, і ті галузі, які 
є спірними у правовому співтоваристві і 
викликають масу питань про необхідність 
їх виділення в окрему галузь права. З уже 
сформованих можна виділити: інформацій-
не право, екологічне право, космічне право, 
військове право, підприємницьке право. З 
тих галузей, які тільки формуються, ми мо-

жемо виділити: освітнє право, спортивне 
право, медичне право, атомне право.
Найбільш суперечливим галузям, які 

представлені в науковій і навчальній юри-
дичній літературі, самостійного місця прак-
тично не відводиться. Таке положення обу-
мовлене досить гострими дискусіями серед 
учених-юристів щодо того, чи вважати ці 
галузі права самостійними чи ні. Основним 
аргументом противників є те, що в цих га-
лузях права відсутні власні предмет і метод 
правового регулювання суспільних відно-
син, що є головними критеріями галузе-
вої диференціації. Прихильники доводять 
необхідність виділення цих галузей права 
як самостійних, аргументуючи це тим, що 
вже сама природа й специфіка відносин, що 
складаються в сфері цих галузей, дають всі 
необхідні й достатні підстави для виділення 
їх як цілком сформованих правових галузей, 
що мають комплексний характер.

Висновки
На нашу думку, створення нових галузей 

права є потребою сучасності, це спричинено 
розвитком ринкових відносин, науково-тех-
нічним прогресом. Тому розподіл права на 
нові галузі дозволить ефективніше регулю-
вати правові відносини у відповідних сфе-
рах діяльності. Відтак системоутворюючими 
критеріями сучасних нових галузей права 
є предмет правового регулювання, метод, 
суб’єкти та об’єкт правовідносин, що станов-
лять предмет окремої галузі права, а також 
правовий режим, підстави формування пра-
вовідносин, способи визначення їх змісту та 
характер юридичних санкцій Тільки комп-
лексний аналіз зазначених критеріїв дозво-
лить зробити висновок про самостійність 
галузі права.
Створенню нових галузей права зава-

жає домінуюча концепція, яка присутня в 
сучасній юриспруденції про існування лише 
основних галузей права. Прибічники даної 
концепції категорично відкидають мож-
ливість існування відповідних вторинних, 
комплексних галузей права. Існуюча тра-
диційна конструкція галузей права галь-
мує комплексне наукове вивчення нових 
суспільних правовідносин. Негативне від-
ношення до виокремлення нових галузей 
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права неминуче і закономірно приводить 
до вакууму в області спеціальних правових 
досліджень і, як наслідок, до браку фахівців, 
які володіють спеціальними знаннями в да-
них галузях права.
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The article defi nes the main criteria for the 
formation of new branches of law and the problematic 
aspect of their implementation. Therefore, the system-
forming criteria of modern new branches of law are 
the subject of legal regulation, the method, the subjects 
and the object of legal relations, which are the subject 
of a separate fi eld of law, as well as the legal regime, 
the grounds for the formation of legal relations, 
methods of determining their content, and the nature 
of legal sanctions Only a comprehensive analysis the 
specifi ed criteria will allow us to draw a conclusion 
about the independence of the fi eld of law.

It is concluded that the creation of new branches of 
law is a modern need, it is caused by the development 
of market relations, scientifi c and technical progress. 
Therefore, the distribution of rights to new industries 
will allow more effective regulation of legal relations 
in the relevant spheres of activity. The creation of new 
branches of law is hindered by the dominant concept, 
present in modern jurisprudence, of the existence 
of only the main branches of law. Proponents of 
this concept categorically reject the possibility of the 
existence of relevant secondary, complex branches of 
law.

Key words: law, branch of law, new branches 
of law, criteria; subject, object, method of legal 
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У статті здійснено аналіз наукових під-
ходів до визначення поняття «правова полі-
тика держави». Сформульовано авторське ви-
значення «правова політика держави у сфері 
забезпечення найкращих інтересів дитини». 
Розглянуто нормативно-правові акти та 
конкретні заходи, що здійснюють уповноваже-
ні органів публічної влади з метою реалізації 
правової політики держави у сфері забезпе-
чення найкращих інтересів дитини (канал 
«PravoTok» у додатку TikTok, чат-бот «Дити-
на не сама», інформаційна платформа «Діти 
війни» тощо). Зроблено висновок про високий 
рівень координації та налагоджену взаємодію 
між всіма уповноваженими органами вла-
ди та громадянськими інституціями. На 
прикладі діяльності громадської організації 
«Мінзмін» продемонстровано залученість ін-
ститутів громадянського суспільства у реалі-
зації правової політики держави у сфері забез-
печення найкращих інтересів дитини.
Ключові слова: правова політика, дитина, 

найкращі інтереси дитини, барнахус, захист 
прав дитини, відновне правосуддя.
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їні визначальними напрямками, перевагами 
в діяльності уповноважених органів пу-
блічної влади та інститутів громадянського 
суспільства. Саме вони спрямовані на фор-
мування соціальних цінностей та правової 
культури українського суспільства у сфері 
прав дитини з урахуванням історичних осо-
бливостей, традицій, специфіки української 
національної ідеї та правового світогляду. 
Внаслідок цього українське суспільство пе-
реходить в якісно інший стан - формування 
громадянського суспільства, правової дер-
жави, в центрі правової системи якої стоїть 
дитина як особистість, найвища соціальна 
цінність з її різнобічними духовними та ма-
теріальними інтересами. Пріоритет забез-
печення найкращих інтересів дитини нара-
зі реалізовується за допомогою всіх галузей 
національного права та міжнародних стан-
дартів прав дитини. На цій основі здійсню-
ються правотворчість, правореалізація та 
інші правові й організаційні форми реаліза-
ції правової політики України у сфері прав 
дитини за комплексної взаємодії всіх компо-
нентів правової системи, особливо уповно-
важених органів влади та громадськості.

Стан дослідження
Поняття та складові правової політики 

держави щодо забезпечення найкращих ін-
тересів дитини висвітлювались у працях та-
ких науковців як О. Е. Бабенко, Т. М. Брус, 
К. М. Дробязко, О. М. Дручек, Л. Ф. Крива-
чук, Н. В. Лесько, В. Є. Романов, О. М. Ру-
дік, О. М. Руднєва, Н. П. Харченко, О. Н. Яр-

Актуальність дослідження
Охорона дитинства в Україні має стра-

тегічний загальнонаціональний пріоритет, 
що має важливе значення для ефективнос-
ті внутрішньої політики держави. Основні 
засади державної політики, зокрема право-
вої, у цій сфері ґрунтуються на забезпеченні 
найкращих інтересів дитини.
Реалізація, охорона та захист прав, сво-

бод та інтересів дитини є на сьогодні в Укра-
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миш та ін. Так, І. М. Жаровська здійснювала 
теоретико-правовий аналіз поняття право-
вої політики як основного виду політики 
загалом, оскільки через неї відбувається 
державновольове спрямування розвитку 
держави у всіх сферах суспільних відносин. 
Характеристиці ознак правової політики як 
видового компоненту політики (ґрунтується 
на праві та пов’язана правом; здійснюється 
правовими методами; охоплює, здебільшо-
го, правову сферу діяльності; ґрунтується, 
коли це необхідно, на примусі; є публічною, 
офіційною; характеризується норматив-
но-організаційними засадами) присвячено 
праці О. Ю. Оболенського, С. Ю. Лукіна. Ак-
туальні питання діяльності дитячого омбуд-
смена в Україні, його повноважень, форм і 
методів діяльності були предметом розгляду 
Р. М. Опацького. Дослідженням поняття та 
сучасного стану державної політики у сфері 
попередження насильства у сім’ї, пробле-
мам правового регулювання захисту дітей 
від насильства приділяла увагу у своїх пра-
цях Н. В. Лесько. Кожен науковець розгля-
дав з одного боку загальні питання правової 
політики держави, з іншого – складові еле-
менти правової політики держави у сфері 
забезпечення найкращих інтересів дитини, 
що свідчить про відсутність комплексного 
дослідження особливостей здійснення пра-
вової політики держави у сфері забезпечен-
ня найкращих інтересів дитини.
З огляду на вищенаведене, мета статті 

полягає у з’ясуванні сутності поняття «пра-
вова політика держави у сфері забезпечення 
найкращих інтересів дитини» та визначен-
ні основних напрямків правової політики 
держави у сфері забезпечення найкращих 
інтересів дитини в Україні. Враховуючи 
мету дослідження, потребують вирішення 
наступні завдання: аналіз основних науко-
вих підходів до визначення поняття «пра-
вова політика держави», «правова політика 
держави у сфері забезпечення найкращих 
інтересів дитини»; характеристика правово-
го регулювання діяльності уповноважених 
органів публічної влади, що реалізують пра-
вову політику держави у сфері забезпечення 
найкращих інтересів дитини; розгляд осно-
вних програмних документів за напрямка-
ми здійснення правову політику держави 

у сфері забезпечення найкращих інтересів 
дитини.

Результати дослідження
На сьогодні існує декілька підходів щодо 

визначення поняття «правова політика дер-
жави». Так, розрізняють правову політику 
держави у широкому та вузькому розумінні; 
у теоретичному та практичному вимірі; ді-
яльнісну, ідеологічну та як частина держав-
ної політики.
В енциклопедичній літературі правова 

політика держави виокремлюється у широ-
кому розумінні як політика держави, засно-
вана на праві; у вузькому значенні – це дер-
жавна політика у правовій сфері суспільного 
життя [1].
Науковці І. Жаровська, Н. Харченко, 

О. Ю. Оболенський, С. Ю. Лукін виокрем-
люють правову політику у теоретичному 
та практичному вимірі [2, 3, с. 115]. Якщо 
розглядати правову політику держави у те-
оретичному вимірі, на думку автора, - це 
програми та напрями діяльності, сукупність 
засобів і методів досягнення правових цілей 
держави; правова ідеологія держави, що 
включає в себе ідеї, теорії, концепції, док-
трини, стратегії, програми тощо, закріплені 
здебільшого у формі нормативно-правових 
актів. В свою чергу правовою політикою у 
практичному аспекті є багатоманітна діяль-
ність суб’єктів нормотворення, спрямована 
на вирішення конкретних завдань, таких як 
вдосконалення юридичної системи, підви-
щення ефективності правового регулюван-
ня, створення нормативно-правової бази 
реформ тощо [2]. 
Систематизуючи розуміння «правової 

політики», О. М. Руднєва, О. Н. Ярмиш 
зазначають, що нині термін «правова по-
літика» має три інтерпретації: діяльнісну; 
ідеологічну; у третьому варіанті правова по-
літика сприймається як частина державної 
політики.
В. Селіванов визначає правову політику 

як державну політику організації і управлін-
ня сукупністю сфер суспільних відносин за-
для досягнення на основі права легітимни-
ми засобами загального блага, задоволення 
публічних інтересів (з урахуванням приват-
них інтересів), вирішення певних конкрет-
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них завдань, зумовлених реальними акту-
альними загальносуспільними, публічними 
(властивими і державі, і народу) потребами 
та інтересами [4, с. 9].
Визнаючи правову політику самостійним 

політико-правовим феноменом, О. В. Минь-
кович-Слободяник розглядає останню у де-
кількох аспектах: по-перше, як самостійний 
вид політики (має власну суверенну структу-
ру, зароджується і діє виключно у сфері пра-
ва; виявляється у формуванні нормативно-
правової бази держави, в правотворчій ді-
яльності), по-друге, як обов’язкову складову 
будь-якої державної політики («присутня» 
в будь якій політиці, реалізуючи її за допо-
могою права; проявляється у юридичному 
забезпеченні усіх інших видів державної по-
літики, правовому регулюванні й правозас-
тосуванні) [5, с. 21].
Аналізуючи зазначені підходи, доходимо 

висновку, що з огляду на чинне законодав-
ство у сфері правового забезпечення най-
кращих інтересів дитини під правовою по-
літикою держави у цій сфері слід розуміти 
діяльність уповноважених органів публічної 
влади (державних органів та органів місце-
вого самоврядування) за участю інститутів 
громадянського суспільства, міжнародних 
установ щодо впровадження цінностей, за-
ходів, які забезпечують функціонування ме-
ханізму правового забезпечення найкращих 
інтересів дитини.
В Україні наразі функціонує багато дер-

жавних та недержавних інституцій, що без-
посередньо забезпечують найкращі інтер-
еси дитини. Слід констатувати, що чіткий 
перелік уповноважених суб’єктів правової 
політики держави у сфері правового забез-
печення найкращих інтересів дитини від-
сутній, тому ми розглянемо певні напрям-
ки діяльності, програмні документи та за-
ходи, що проводяться для забезпечення 
найкращих інтересів дитини, деяких із цих 
суб’єктів правової політики.
Сьогодні інститут дитячого омбудсмена 

представляє Радник – уповноважений Пре-
зидента України з прав дитини та дитячої 
реабілітації [6]. Дитячий омбудсмен працює 
із власної ініціативи у межах, визначених за-
конодавством, звертаючи особливу увагу на 
ту інформацію, яка свідчить про порушення 

прав або добра дитини. Діяльність дитячо-
го омбудсмена необхідно розглядати у двох 
площинах: інституційній та індивідуальній.
Завдяки ініціативі Радниці-уповноваже-

ної Президента України з прав дитини та 
дитячої реабілітації, Міністерство соціаль-
ної політики України та Міністерства циф-
рової трансформації України за підтримки 
Дитячого фонду ООН (UNICEF Ukraine) та 
«Проєкту підтримки Дія», що впроваджу-
ється UNDP Ukraine / ПРООН в Україні за 
підтримки Швеції Embassy of Sweden in Kyiv 
реалізовано проєкт «Усиновлення: реєстра-
ція кандидатом» [7]. Впровадження цього 
Проєкту спрощує процес усиновлення. Від-
тепер на порталі Дія доступні 5 нових по-
слуг щодо усиновлення, які значно спрос-
тять і прискорять цей процес [8]. 
Заслуговує на увагу План дій з реалі-

зації Національної стратегії у сфері прав 
людини на 2021-2023 роки, затверджений 
розпорядженням Кабінету Міністрів Укра-
їни від 23.06.2021 р. № 756-р [9], що міс-
тить 95 заходів, які стосуються різних стра-
тегічних напрямів Національної стратегії, 
зокрема у сфері прав дитини (розроблення 
та подання на розгляд Кабінету Міністрів 
України проєкту постанови Кабінету Міні-
стрів України щодо організації інклюзив-
ного навчання в закладах загальної серед-
ньої освіти, визначення у процесуальному 
законодавстві спеціальних процедур щодо 
здійснення правосуддя стосовно неповно-
літніх тощо).
Велику відповідальність у розробці та 

проведенні правової політики держави, зо-
крема у сфері правового забезпечення най-
кращих інтересів дитини, покладено на Мі-
ністерство юстиції України та його органи 
на місцях як основні її генератори і коорди-
натори. 
У зв’язку із реформуванням територі-

альних органів Міністерства юстиції у 2016 
році було започатковано систему надання 
безоплатної правової допомоги. Із січня 
2018 року набрав чинності Закон України 
 «Про запобігання та протидію домашньо-
му насильству» [10], яким внесено зміни до 
Закону України «Про безоплатну правову 
допомогу» [11]. Зокрема, розширено коло 
суб’єктів доступ до безоплатної вторинної 
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правової допомоги, шляхом включення до 
нього дітей. 
Система надання безоплатної правової 

допомоги активно працює з дитячою ау-
диторію. Зокрема створено власний канал 
«PravoTok» у додатку TikTok https://www.
tiktok.com/@ualegalaid, де публікуються ко-
роткі мобільні кліпи про права дітей [12].
Одну із ключових ролей у впроваджен-

ні правової політики держави у сфері пра-
вового забезпечення найкращих інтересів 
дитини відіграє Міністерство соціальної по-
літики України. Так, наказом Міністерства 
соціальної політики України від 28.12.2015 
№ 1256 затверджено Порядок ведення бан-
ку даних про дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, і сім’ї потенцій-
них усиновлювачів, опікунів, піклувальни-
ків, прийомних батьків, батьків-вихователів 
за допомогою Єдиної інформаційно-аналі-
тичної системи «Діти» [13].
Міністерство соціальної політики також 

є координатором Національної стратегії ре-
формування системи інституційного догля-
ду та виховання дітей на 2017-2026 роки, 
схваленої розпорядженням Кабінету Мі-
ністрів України від 9 серпня 2017 року № 
526-р [14]. Зазначену Стратегію розроблено 
з метою зміни існуючої системи інституцій-
ного догляду та виховання дітей, яка не від-
повідає реальним потребам дітей та сімей з 
дітьми, і створення умов для повноцінного 
виховання та розвитку дитини в сім’ї. 
Вагомою подією у сфері захисту прав 

дитини можна назвати прийняття Коміте-
том міністрів Ради Європи в лютому 2022 
року Стратегії Ради Європи з прав дитини 
на 2022–2027 рр.: «Права дитини на прак-
тиці: від стабільної реалізації до спільного 
новаторства» [15], що буде скеровувати ді-
яльність Ради Європи протягом наступних 
шести років. Стратегія захисту прав дітей 
стане новим стандартом для формування 
політик європейських країн на п’ять років. 
Нова стратегія є четвертою в серії успіш-
них стратегій, спрямованих на просування 
захисту та заохочення прав дитини по всій 
Європі, в рамках програми «Будуємо Євро-
пу для дітей та разом з дітьми», що діє з 2006 
року. Організація прагне ставити інтереси 
дитини в центр своєї роботи, а отже Стра-

тегія була розроблена в рамках широкого 
консультативного процесу за участю націо-
нальних урядів, міжнародних організацій, 
організацій громадянського суспільства і, 
що н е менш важливо, 220 дітей з 10 держав-
членів. 
Важливим кроком в сфері захисту дітей 

під час збройної агресії стало функціонуван-
ня загальнонаціональної програми «Дитина 
не сама», запроваджену Офісом Президен-
та України у співпраці із Дитячим фондом 
ООН UNICEF Ukrai ne за підтримки Мініс-
терства соціальн ої політики України. Ад же 
під час воєнного стану процедури всинов-
лення дітей, позбавлених батьківського пі-
клування, як правило, уповільнюються або 
припиняються. У Телеграмі у чат-боті «Ди-
тина не сама» зафіксовано понад декілька 
десятків тисяч звернень з метою тимчасово-
го влаштування дітей. Цей чат-бот, що міс-
тить відповіді на актуальні питання з при-
воду захисту прав дитини в умовах воєнного 
стану [16].
З 1 серпня 2022 року в Україні запра-

цював державний портал для розшуку ді-
тей – інформаційна платформа «Діти війни» 
(https://childrenofwar.gov.ua/), яка створена 
Міністерством з питань реінтеграції тимча-
сово окупованих територій України разом з 
Національним інформаційним бюро за до-
рученням Офісу Президента України. Це 
єдина платформа, яка містить зведену та ак-
туальну інформацію про постраждалих вна-
слідок збройної агресії росії дітей (загиблих, 
поранених, зниклих безвісти, депортова-
них), в тому числі, кого розшукали і вряту-
вали) [16].
Постановою Кабінету Міністрів України 

від 17.03.2022 р. № 302  [17] утворено Ко-
ординаційний штаб з питань захисту прав 
дитини в умовах воєнного стану (далі - Ко-
ординаційний штаб), що є тимчасовим ор-
ганом Кабінету Міністрів України, виконує 
консультативно-дорадчі функції, утворюєть-
ся для сприяння координації діяльності ор-
ганів публічної влади у сфері захисту прав 
дітей в умовах воєнного стану. Зусиллями 
Координаційного штабу з питань захисту 
прав дитини під час воєнного стану було 
спрощено процедури усиновлення та пере-
дачі дітей під опіку. 
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Певним напрямком правової політики 
держави є захист дітей у разі жорстокого 
поводження [18-20], що здійснюється орга-
нами та установами, на які покладаються 
функції із здійснення заходів у сфері запо-
бігання та протидії домашньому насиль-
ству; уповноваженими органами з питань 
пробації; загальними службами підтримки 
постраждалих осіб; іншими закладами, уста-
новами та організаціями, які надають соці-
альні послуги постраждалим особам); спеці-
алізованими службами підтримки постраж-
далих осіб тощо.
Окремим напрямком правової політики 

держави є забезпечення найкращих інтер-
есів дитини у віртуальній мережі Інтернет, 
соціальних мережах – в медійному просторі. 
В умовах пандемії пандемії COVID-19, воєн-
ного стану в Україні українські діти вже про-
тягом декількох років використовують ін-
тернет для шкільного та позашкільного на-
вчання, активно користуються соціальними 
мережами для спілкування. За правильно-
го використання мережа привчає до само-
стійного розв’язання задач, структурування 
великих потоків інформації, дотримуючись 
основних правил безпеки [21]. З метою за-
хисту дітей від впливу шкідливої інформації 
вжито певних заходів з боку уповноважених 
органів - прийнято відповідне законодав-
ство, розроблено посібники, шкільні уроки 
та складено перелік рекомендованих для 
дітей онлайн-ресурсів, що неодмінно допо-
магає дітям безпечно користуватись цифро-
вими технологіями.
Міністерство цифрової трансформації 

України у співпраці з Представництвом Ди-
тячого фонду ООН (ЮНІСЕФ) в Україні, 
Координаційним центром з надання право-
вої допомоги, Міністерством юстиції Украї-
ни та Міністерством освіти і науки України 
випустили чат-бот «Кіберпес», який розпо-
вість про механізми дій для дітей, батьків, 
вчителів у разі кібербулінгу. Чат-бот – це 
перший крок до створення комплексного 
інструменту захисту дітей від кібербулінгу 
онлайн та отримання комплексних послуг 
для скарг на кібербулінг-матеріали [22].
Реалізацією освітніх проєктів у сфері 

громадянської освіти для дітей займається 
громадська організація «МІНЗМІН» (ГО 

«МІНЗМІН»). ГО «МІНЗМІН» наближає 
людей до змін, а зміни до людей, з одного 
боку, роблячи актуальні зміни в ключових 
сферах суспільства зрозумілими та доступ-
ними для цільових груп шляхом просвіт-
ницької діяльності та розробки креативних 
ігрових або цифрових продуктів - перший 
в Україні онлайн-курс «Цифрові права та 
безпека дитини», уроки для школярів 1 - 11 
класу про приватність в інтернеті, школу 
онлайн-безпеки дітей у співпраці із між-
народним союзом електрозв’язку, скрін-
касти «приватність  в соцмережах»: про 
приватність в telegram, tik-tok, facebook та 
instagram, міні-книга з правилами безпеки 
дітей онлайн, подкаст «QWERTY» з націо-
нальним координаційним центром кібер-
безпеки про безпеку дитини у кіберпросторі 
[23]. 
Необхідність вдосконалення механіз-

мів юстиції щодо дітей на засадах забезпе-
чення їх прав шляхом виконання програм 
профілактики правопорушень серед дітей, 
здійснення ефективних заходів соціальної 
адаптації та реабілітації неповнолітніх, які 
перебувають у конфлікті із законом, зумо-
вила розробку та затвердження Національ-
ної стратегії реформування системи юсти-
ції щодо дітей на період до 2023 року [24]. 
З метою застосування належних правових 
процедур до учасників кримінального про-
вадження щодо неповнолітніх, наказом Мі-
ністерства юстиції України від 21.01.2019 № 
172/5/10 [25] в Україні запроваджено Пілот-
ний проєкт «Програма відновлення для не-
повнолітніх, які є підозрюваними у вчинен-
ні кримінального правопорушення» («Від-
новне правосуддя») (далі - Пілотний проект) 
та затверджено Порядок реалізації цього 
Пілотного проєкту.
Підсумовуючи розгляд правової політи-

ки держави у сфері захисту найкращих ін-
тересів дитини, слід наголосити, що шлях 
України до інтеграції в європейський про-
стір, надання переваги європейським цін-
ностям та міжнародним стандартам прав 
дитини вимагає перегляду пріоритетів дер-
жавної політики у сфері охорони дитинства, 
впровадження успішних підходів із світової 
практики захисту прав дітей, що спрямову-
ються на підтримку сім’ї, створення умов 
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для виховання та розвитку дітей у сім’ї або 
середовищі, максимально наближеному до 
сімейного.
У формуванні правової політики дер-

жави у сфері найкращих інтересів дитини 
держави беруть участь інститути громадян-
ського суспільства як через органи держав-
ної влади і місцевого самоврядування, так і 
безпосередньо. Відповідальна роль у цьому 
процесі належить органам, що мають зна-
чну правоохоронну, правозастосовчу і пра-
вовиховну практику, оскільки вони форму-
ють правову політику та виступають її реа-
лізаторами. 
Слід звернути увагу на високий рівень 

координації та налагоджену взаємодію між 
всіма уповноваженими органами влади та 
громадянськими інституціями – соціальни-
ми службами, поліцією, членами Координа-
ційного штабу з питань захисту прав дити-
ни в умовах воєнного стану, працівниками 
Національної соціальної сервісної служби 
України та її територіальних органів та ін-
шими державними органами, освітніми, ме-
дичними закладами задля ефективної під-
тримки та захисту прав дітей в умовах воєн-
ного стану.
На сьогодні кожен уповноважений 

суб’єкт, що має повноваження щодо реаліза-
ції державної політики у сфері прав дитини, 
активно включений у процеси реалізації, 
охорони та захисту прав дитини. Підтвер-
дженням цього є ініціація та співавторство 
законопроєктів у сфері прав дитини, прове-
дення правопросвітницьких заходів для ді-
тей, що адаптовані під дітей різних вікових 
категорій тощо.
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²Ç ÇÀÁÅÇÏÅ×ÅÍÍß ÁÅÇÏÅÊÈ ÄÎÐÎÆÍÜÎÃÎ ÐÓÕÓ Â 

ÓÊÐÀ¯Í² Â ÓÌÎÂÀÕ ÂÎªÍÍÎÃÎ ÑÒÀÍÓ

У цій статті, досліджуються та ретель-
ним чином аналізуються ключові елементи 
сучасного стану діяльності патрульної поліції 
України у контексті належного забезпечен-
ня безпеки дорожнього руху в умовах воєнного 
стану в Україні. Також, розглядаються шляхи 
можливого удосконалення актуального стану 
забезпечення безпеки дорожнього руху в Укра-
їні силами і можливостями вітчизняної па-
трульної поліції, шляхом перейняття успіш-
ного зарубіжного досвіду у цій сфері.
З-поміж іншого, у даній статті чітко та 

недвозначно визнається, а згодом і неоднора-
зово підтверджується теза про те, що завдя-
ки цілій низці важливих факторів, таких як 
ефективне політично-державне керівництво, 
якісно реформована структура управління та 
взаємодії між правоохоронними і силовими 
відомствами України, було досягнуто високий 
рівень ефективності патрульної поліції в умо-
вах дії воєнного стану.
Ключові слова: патрульна поліція, во-

єнний стан, ефективна діяльність, надзви-
чайна ситуація, взаємодія, управління, вну-
трішня структура, адміністративне право, 
правове забезпечення, правоохоронний орган.
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Більше того, як новостворений орган, 
запроваджений за кращими стандартами 
функціонування підрозділів патрульної по-
ліції у розвинутих і демократичних країнах 
світу, патрульна поліція України, безумов-
но, стала обличчям усієї поліції, створеної 
внаслідок масштабної реформи, проведеної 
у 2014–2017 роках.
У зв’язку з повномасштабним збройним 

вторгненням Росії на територію України 
24 лютого і прийняттям через це Верхо-
вною Радою України рішення про запро-
вадження воєнного стану по всій території 
України, повсякденна діяльність патруль-
ної поліції, так само як і усіх інших держав-
них, а особливо правоохоронних і силових 
(збройних) відомств України, зазнала зна-
чних і різких змін, з якими необ хідно було 
успішно впоратися.

Стан дослідження
Загальним питанням, пов’язаним із за-

безпеченням безпеки дорожнього руху, в 
адміністративно-правовій науці були при-
свячені дослідження багатьох вітчизняних 
та зарубіжних вчених. Серед них, ми осо-
бливо воліємо визначити наукові праці В. 
Сокуренка та О. Музичука.

Мета даної статті, полягає у визначен-
ні рівню ефективності функціонування па-
трульної поліції України в умовах воєнного 
стану, встановлення ключових елементів 
цієї ефективності , а також, встановлення 
того, які саме удосконалення наразі є необ-

Постановка проблеми
Всього за декілька років з початку 

свого існування патрульна поліція була 
перетворена на державний правоохорон-
ний орган, який за своєю якістю та іно-
ваційністю роботи отримав високі оцінки 
з боку як вітчизняних, так і зарубіжних 
дослідників.
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хідними для подальшого розвитку можли-
востей патрульної поліції.

Виклад основного матеріалу
Патрульна поліція, відповідно до За-

кону України «Про Національну поліцію» 
від 2 липня 2015 року, а також згідно з вну-
трішніми статутами, наказами і розпоря-
дженнями цього правоохоронного органу 
має цілий ряд закріплених повноважень і 
функціональних обов’язків, які вона пови-
нна здійснювати [1].
Стверджується, що у відносно мирні 

часи, а саме у період до початку повно-
масштабного, загарбницького вторгнення 
Росії на територію України 24 лютого 2022 
року, діяльність патрульної поліції була 
стабільною, а її розвиток був поступовим. 
Були наявні чіткі задачі щодо здійснення 
якісного нагляду та контролю за безпекою 
дорожнього руху та за дотриманням усіма 
учасниками дорожнього руху, його Пра-
вил.
В додаток до цього, патрульна поліція 

стала обличчям усієї системи МВС і усієї 
правоохоронної системи держави, а також 
стала одним із ключових символів України 
після Революції Гідності 2013–2014 років, 
знаходячись у ролі успішного та іннова-
ційного правоохоронного органу, який по-
вністю відійшов від застарілих практик (ме-
тодів і засобів) і став функціонувати прин-
ципово за новими стандартами [2, с. 198].
І ми мусимо відзначити, що це дійсно 

було не лише голосне твердження, але і чіт-
ка реальність. Адже керівництво держави, 
Міністерства внутрішніх справ і патруль-
ної поліції, а також переважна більшість 
працівників цього державного правоохо-
ронного органу чітко усвідомили, що для 
справжнього успіху їх діяльності їм необ-
хідно повністю відмовитись від старих ко-
рупційних практик і традицій.
Натомість їм потрібно своїм власним 

прикладом продемонструвати, що в Укра-
їні може існувати та успішно функціону-
вати принципово новий правоохоронний 
орган, створений за найкращими зразка-
ми розвинутих і демократичних країн За-
хідної Європи та Північної Америки, який 
буде демонструвати нульовий рівень толе-

рантності до проявів корупції як всередині 
патрульної служби, так і під час взаємодії 
патрульних поліцейських із зовнішніми 
суб’єктами у своїй діяльності, наприклад, з 
учасниками дорожнього руху.
Однією з головних задач було перетво-

рення патрульного поліцейського з хижого 
до наживи чиновника, який лише шукав 
способи досягти персональної протиправ-
ної наживи, на чесного, справедливого та 
повністю відданого своїй праці та державі 
правоохоронця, який би віддано служив 
своїй державі, громаді та людям [3, с. 162].
Стосовно тактико-технічної сторони 

функціонування патрульного поліцейсько-
го, ми зазначимо, що у цій ролі на нього 
також чекали масивні, кардинальні пере-
творення.
Зокрема, було розпочато та у суттєво-

му обсязі виконано шлях до перетворення 
патрульного поліцейського на провідного 
оператора різних, високотехнологічних 
систем контролю та нагляду за безпекою 
дорожнього руху та за дотриманням Пра-
вил безпеки дорожнього руху усіма учасни-
ками дорожнього руху.
Багатьма вітчизняними і зарубіжними 

дослідниками та експертами акцентувалася 
увага на тому, що подібне перетворення є 
необхідним, адже воно повинно зменшити 
корупційні ризики.
Зокрема, стверджувалося, що корупцій-

ні ризики мали б зменшитися через те, що 
буде якщо не повністю скасований, то сут-
тєво зменшений контакт між патрульними 
поліцейськими і громадянами (учасниками 
дорожнього руху), які здійснили те чи інше 
правопорушення.
Так, наприклад, при контакті між гро-

мадянином-правопорушником і представ-
ником правоохоронного органу, особливо 
якщо даний контакт (спілкування) відбува-
ється без наявності відеофіксації або інших 
методів чи засобів контролю дій поліцей-
ського і правопорушника, існує доволі ви-
сока імовірність того, що одна з осіб здій-
снить пропозицію щодо спільного пору-
шення закону [4, с. 12-14].
З-поміж іншого, це може бути пропо-

зиція з боку правопорушника до правоохо-
ронця щодо надання останньому неправо-
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мірної вигоди в обмін на ігнорування ним 
вчиненого правопорушення.
Або ж, навпаки, правоохоронець, усві-

домлюючи що він знаходиться поза зоною 
контролю його дій і вчинків і розуміючи 
своє панівне положення, потенційно може 
перейти до вимагання для себе та отриман-
ня неправомірної вигоди в обмін на ігнору-
вання правопорушення чи застосування до 
правопорушника більш м’якої санкції, аніж 
це передбачено чинним законодавством.
Необхідно відзначити, що такий стан 

справ реально мав місце в Україні у Радян-
ські часи, а також у період з моменту отри-
мання Україною незалежності у 1991 році і 
до 2015 року, коли була ліквідована стара 
і компрометована корупцією та неефектив-
ністю служба ДПС, а замість неї була ство-
рена та введена у повноцінне функціону-
вання Патрульна поліція України.
Остання, безумовно, стала втіленням 

принципово нових, якісних моделей, спо-
собів і засобів ефективної поліцейської ді-
яльності, забезпеченої якісним законодав-
ством і належними інструментами контр-
олю і моніторингу власної діяльності, а 
також можливостями зменшення ризиків 
внутрішньої корупції [5, с. 22].
Втім, до створення Національної поліції 

та патрульної поліції, як одного з її струк-
турних підрозділів, в Україні існували сер-
йозні проблеми з контролем як за правопо-
рушниками на дорогах, так і за діяльністю 
самих правоохоронців.
На той час, коли замість сучасних па-

трульних поліцейських на дорогах і авто-
шляхах України стояли міліціонери ДПС, 
рівень якості процесів нагляду та контролю 
за безпекою дорожнього руху був набагато 
нижчим аніж станом на зараз.
Менш демократичний режим в державі, 

відсутність належного фінансування пра-
воохоронних органів, а також небажання 
тодішнього керівництва держави здійсню-
вати якісне матеріально-технічне забезпе-
чення діяльності правоохоронних органів, 
небажання надати їм більш сучасну управ-
лінську структуру і небажання здійснювати 
реальну протидію корупції призводили до 
низької якості виконання міліціонерами 
своїх безпосередніх службових обов’язків.

Окрім очевидної шкідливості впливу 
системної корупції на якість функціонуван-
ня будь-якого державного і правоохорон-
ного органу, ми також воліємо акцентувати 
увагу і на тому, що відсутність належного 
матеріально-технічного забезпечення і фі-
нансування діяльності правоохоронного 
органу, особливо коли вона є постійною і 
системною, призведе до фактичної немож-
ливості такого правоохоронного органу, 
якісно здійснювати свої професійні, функ-
ціональні обов’язки навіть у мінімально по-
трібних темпах і обсягах.
Саме тому, наприклад, вказується, що у 

часи існування старої ДПС, її працівники, 
за відсутності у них належного рівня фі-
нансування та матеріально-технічної осна-
щеності, в особливості відсутності масово 
розповсюджених по дорогах і автошляхах 
України камер відеофіксації швидкості 
транспортних засобів й інших, сучасних ви-
сокотехнологічних пристроїв, були фактич-
но не в змозі належним чином гарантувати 
безпеку дорожнього руху [6, с. 48].
Виходячи з цього, ми рішуче підтриму-

ємо тези та твердження тих адміністратив-
но-правових дослідників, які зазначають, 
що при створенні, формуванні та подаль-
шому прийнятті того чи іншого норматив-
но-правового акту чинного адміністратив-
но-правового законодавства, спрямованого 
на удосконалення діючої системи контролю 
та нагляду за безпекою дорожнього руху 
або за будь-якою іншою, правоохоронною 
сферою діяльності, мають бути прийняті до 
уваги і у подальшому враховані різні скла-
дові елементи, які мають прямий вплив на 
ефективність процесів здійснення право-
охоронцями своїх безпосередніх функціо-
нальних обов’язків.
Зокрема, в найкращому бажаному ва-

ріанті розвитку под ій при створенні та по-
дальшому прийнятті того чи іншого зако-
нопроєкту або проєкту Постанови Кабінету 
Міністрів автори таких змін мають одразу 
враховувати усі необхідні складові елемен-
ти [7, с. 2].
Зокрема, суттєва увага має бути зверне-

на не тільки на юридично правильні трак-
тування норм і приписів, зазначених у по-
тенційному Законі, але увага повинна бути 
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також приділена і тому, як саме потенцій-
ні зміни і удосконалення, запропоновані у 
потенційному законопроєкті або проєкті 
Постанови, зможуть бути реалізовані на 
практиці, наскільки високою є вірогідність 
їх успіху у контексті збільшення ефектив-
ності процесів функціонування конкрет-
ного правоохоронного органу (наприклад, 
патрульної поліції) і які саме ресурси і у 
яких обсягах є необхідними для належного 
(повноцінного) удосконалення.
Стверджується, що надання правиль-

ної відповіді на усі вищевказані питання 
є вірним шляхом до належного розуміння 
того, чи є врешті-решт необхідним даний 
проєкт Закону чи Постанови, а точніше, чи 
є потрібними і необхідними ті зміни, які він 
містить у своєму складі та чи зможуть вони 
здійснити реальний, позитивний вплив на 
актуальний стан функціонування право-
охоронного органу. Вказується, що лише у 
випадку, коли потенційний законопроєкт 
або проєкт Постанови зможе пройти через 
подібну комплексну перевірку його доціль-
ності, він зможе принести реальну користь.
Вказується, що як і керівництву па-

трульної поліції, Національної поліції та 
керівництву МВС, так і звичайним, па-
трульним поліцейським, довелося досить 
швидко прийняти нову реальність, з якою 
зіткнулося усе українське суспільство та 
українська держава і адаптуватись до цієї 
нової реальності, а також до викликів і не-
безпек, які вона містить.
Зокрема, стверджується, що з перших 

днів війни, яку російські військові та їх 
злочинне керівництво розв’язали проти 
держави і громадян України, вітчизняні 
патрульні поліцейські у тісній взаємодії з 
багатьма іншими державними, правоохо-
ронними та силовими підрозділами Укра-
їни, почали брати активну участь в обороні 
України. А саме, стверджується, що з-поміж 
іншого, вони були задіяні у багатьох скла-
дових елементах здійснення оборони на 
багатьох напрямках. Наприклад, було за-
значено, що працівники патрульної поліції 
України приймали активну участь в оборо-
ні великих міст України.
Чергування на стратегічно важливих 

блокпостах, що знаходилися на в’їздах до 

великих міст або при перетині адміністра-
тивних меж областей, особливо по марш-
руту ключових автошляхів України, у яких 
брала участь патрульна поліція, разом із 
підрозділами територіальної оборони та 
інколи, з представниками Збройних Сил 
України, мали вкрай важливе значення для 
оборони держави, адже вони допомагали 
ефективно здійснювати внутрішні фільтра-
ційні заходи [8, с. 110].
Із плином перших двох місяців активної 

фази збройного протистояння, за розпоря-
дженням Міністра внутрішніх справ Укра-
їни було прийнято рішення про оптиміза-
цію системи функціонування блок-постів.
Розкриваючи дане твердження, Міні-

стром, а також іншими керівниками Наці-
ональної поліції та системи МВС, було за-
значено, що разом із суттєвою, корисною 
функцією (роллю), яку відіграють блок-
пости, слід констатувати, певна кількість з 
них, є відверто зайвими і замість посилен-
ня загальної обороноздатності держави на 
тих чи інших напрямках ведення оборони, 
вони (блок-пости), лише заважають повно-
цінному, нормальному руху дорожнього 
транспорту (пасажирського та комерційно-
го) і зайвий раз блокують пересування осіб, 
створюючи останнім непотрібні та неви-
правдані труднощі і перешкоди.
Тому відповідно до письмового розпо-

рядження Міністра, а також, виходячи з 
його усних публічних роз’яснень, загаль-
ну систему розповсюдження блок-постів та 
особливості їх подальшого функціонування 
було переглянуто і внаслідок цього оптимі-
зовано. Починаючи з кінця весни – початку 
літа 2022 року, громадяни України поча-
ли чітко помічати суттєві позитивні зміни 
у процесах функціонування блок-постів, у 
спілкуванні і загальному поводженні па-
трульних поліцейських з громадянами 
тощо.
Більше того, було ретельно та системно 

здійснено перегляд складу і кількості осіб, 
які мають здійснювати ключові функції з 
належного забезпечення повсякденної ро-
боти блок-пості і гарантувати несення якіс-
ної служби на них [9, с. 4].
Було прийнято рішення (висновок) 

про те, що кількість осіб, які зазвичай 
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беруть участь у повсякденній службі на 
блок-постах, має бути залишена на діючо-
му рівні, а на деяких, особливо важливих 
блок-постах, які розташовані на автошля-
хах й інших місцях, що мають стратегічно 
важливу цінність, кількість постійно функ-
ціонуючого, службового складу, навіть має 
бути збільшена. Натомість стверджується, 
що були прийняті рішення про запрова-
дження певних змін щодо того, представ-
ники яких саме підрозділів мають стояти 
на блок-постах і вести взаємодію з грома-
дянами.
Було досягнуто висновку про те, що 

ніхто з чинних силових і правоохоронних 
підрозділів України, не зможе більш якісно 
та професійно взаємодіяти з цивільним на-
селенням України, аніж співробітники па-
трульної поліції.
Зі свого боку відзначимо, що дане рі-

шення про пріоритетність патрульної по-
ліції на блок-постах, а також про виключ-
ність багатьох елементів функціонування 
блок-постів, які мають здійснювати лише 
працівники патрульної поліції, на жаль, не 
завжди виконується у повній мірі і не на 
всіх ділянках проведення фільтрації. Так, 
наприклад, достовірно відомими є випад-
ки активного залучення слідчих, представ-
ників карного розшуку та інших осіб, не 
призначених для взаємодії з громадянами 
на дорогах, до несення ними повсякденної 
служби на блок-постах.
Щиро вірячи у принцип того, що кожен 

фахівець, у тому числі й правоохоронець, 
має знаходитись і нести службу на своєму 
місці і працювати за напрямом своїх зді-
бностей та фахової спеціальності, де він є 
здатним принести суспільству і державі, 
найбільшу користь, зазначимо, що залучен-
ня слідчих, оперативників а також інших 
поліцейських, які не є пристосованими до 
такої діяльності, є шкідливим чинником 
для вітчизняної поліції.
Вищевказане твердження ґрунтується 

на тому, що переміщуючи слідчих, опера-
тивників й інших поліцейських на несення 
служби на блок- постах по всій країні, ми 
відволікаємо та «відриваємо» їх від тієї сфе-
ри їх функціональної діяльності, де вони є 
справжніми професіоналами і де їх індиві-

дуальна та групова ефективність збільшу-
ється у декілька разів, порівняно з їх знахо-
дженням на блок-постах, приносячи перш 
за все, користь державі та суспільству.
Враховуючи це, ми вкотре акцентуємо 

увагу на тому, що саме співробітники па-
трульної поліції є тими правоохоронцями, 
які повинні взаємодіяти з громадянами на 
дорогах.
В додаток до вищенаведеного, ми та-

кож зауважимо, що окрім активної повсяк-
денної діяльності багатьох патрульних 
поліцейських України на численних блок-
постах ними також здійснювалися й інші, 
не менш важливі дії та функції стосовно за-
безпечення належної якості процесів обо-
рони держави на різних напрямках.
Зокрема, надзвичайно корисною функ-

цією, яку здійснювали патрульні поліцей-
ські, був активний пошук, за допомогою 
камер відеофіксації, встановлених на доро-
гах і автошляхах України, ворожої техніки 
і місць скупчення ворожих військ.
Зазначається, що особливо корисни-

ми у цьому контексті були камери фіксації 
швидкості, встановлені на тимчасово оку-
пованих територіях, адже вони дозволяли 
патрульній поліції України бути «очима» в 
тилу, а іноді й у дуже глибокому тилу оку-
пантів.
Будь-яку корисну інформацію, отрима-

ну від камер відеоспостереження, особливо 
інформацію про чинне місцезнаходження 
окупантів або їх техніки, патрульні по-
ліцейські миттєво передавали Збройним 
Силам України, Службі Безпеки України 
та іншим компетентним установам і відом-
ствам, які здійснювали знищення ворога.
Натомість відзначається, що ті камери 

фіксації швидкості транспортних засобів 
й інші камери відеофіксації, що були вста-
новлені на дорогах і важливих місцях (цен-
тральних площах) українських населених 
пунктів, які знаходились під контролем 
та захистом Збройних Сил України, були 
вимкнені (деактивовані) на певний період 
часу, а саме до моменту нормалізації загаль-
ної обстановки в державі [10, с. 47].
Усі ці вищевказані широкі та потуж-

ні можливості здійснення відеостеження 
за глибоким тилом окупаційних військ на 
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тимчасово-окупованих територіях України 
стали можливими лише завдяки масштаб-
ним реформам, які були проведені у систе-
мі МВС України починаючи з 2014 року, 
які дозволили здійснити у цій сфері багато-
гранні, комплексні, всеохоплюючі, рішучі 
зміни та удосконалення.
Ми погоджуємося із твердженнями тих 

адміністративно-правових дослідників, які 
зазначають, що незважаючи на те, що з 
приводу проведених реформ у системі МВС 
було чимало протиріч і виникло чимало 
справедливих, раціональних запитань, без-
заперечною істиною було, є і буде те, що 
саме ця реформа допомогла принципово 
змінити сутність, роль і характер функціо-
нування правоохоронних підрозділів сис-
теми МВС України, зробивши їх реальною 
ключовою задачею перш за все, служіння 
людям і суспільству, а також державному 
суверенітету і територіальній цілісності 
України, а вже потім своєму керівництву.
Варто відзначити, що вказане масштаб-

не реформування системи МВС не тільки 
дозволило змінити принципи функціону-
вання правоохоронних відомств і вдоско-
налити їх управлінську структуру, разом із 
механізмами прийняття рішень, але і вия-
вилося здатним створити якісне фінансове 
та матеріально-технічне забезпечення під-
розділів новоствореної Національної полі-
ції.
А саме вказаний правоохоронний ор-

ган (найбільший за чисельністю особового 
складу в Україні), включаючи усі його вну-
трішні структурні підрозділи (у тому числі 
й патрульна поліція) зміг отримати багато-
численні системи відеофіксації, які стежи-
ли як за швидкістю і рухом транспортних 
засобів на дорогах й автошляхах України, 
так і здійснювали контроль і нагляд за ді-
яльністю працівників патрульної поліції, 
під час виконання останніми своїх функціо-
нальних обов’язків.
Також поруч із цим вітчизняні патруль-

ні поліцейські за останні роки отримали 
значну кількість західної поліцейської стрі-
лецької зброї, а також багато високотех-
нологічних засобів і пристроїв для більш 
ефективного здійснення ними повсякден-
ної поліцейської діяльності.

Усе це разом, ефективна система управ-
ління та прийняття рішень, прозорість по-
всякденної діяльності та якісне і здійснене 
у достатніх обсягах, матеріально-технічне і 
фінансове забезпечення змогли перетвори-
ти патрульну поліцію на ефективний пра-
воохоронний орган.
Також не слід забувати, що саме завдя-

ки вищезгаданому масштабному системно-
му реформуванню, проведеному всередині 
Міністерства внутрішніх справ України, 
було здійснено оснащення численних укра-
їнських доріг і автошляхів камерами контр-
олю швидкості, які цілодобово здійснюють 
відеоспостереження за ключовими ділян-
ками місцевості у багатьох куточках держа-
ви [11, с. 40].
Стверджується, що саме завдяки існу-

ванню вказаних камер відеофіксації, укра-
їнськими силами оборони (у першу чергу 
патрульною поліцією) було знайдено та 
ідентифіковано велику кількість бронетех-
ніки та іншої спеціальної техніки росій-
ських злочинних військ на тимчасово оку-
пованих територіях України.
Згодом, майже миттєво після виявлен-

ня та ідентифікації російської військової 
техніки, інформацію про її чинне місцез-
находження було передано патрульними 
поліцейськими до свого керівництва та у 
багатьох випадках напряму до відповідних 
підрозділів сил оборони України, які вели 
активну оборону на тому чи іншому гео-
графічному напрямі та мали можливість за-
вдати оперативне ураження ворогу [12, с. 
22-23].
Багатьма вітчизняними та зарубіжни-

ми дослідниками, а також самими військо-
вослужбовцями Збройних Сил України та 
їх керівництвом була дуже високо оцінена 
діяльність підрозділів патрульної поліції у 
спільному із ЗСУ, Національною гвардією 
та Службою Безпеки України, веденні ак-
тивної оборони проти повномасштабного 
російського вторгнення та посягання на су-
веренітет і територіальну цілісність Украї-
ни.
З-поміж іншого, була виокремлена та 

підкреслена здатність співробітників па-
трульної поліції своєчасно виявляти та 
ідентифікувати ворожу техніку та скупчен-
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ня або пересування ворожих військ по тим-
часово окупованій території України [13, с. 
14-16].
Акцентується увага на тому, що так 

само, як патрульні поліцейські, починаючи 
зі старту функціонування патрульної по-
ліції у 2015 році, змогли відмовитись від 
старих, негативних звичок і традицій, які 
були присутні у старій системі МВС (орга-
нах внутрішніх справ), вони змогли якісно 
та швидко пристосуватися і до нових ви-
кликів і загроз, які принесло у своєму скла-
ді повномасштабне російське вторгнення.
Будучи у першу чергу правоохорон-

ним державним органом, який є внутріш-
нім структурним підрозділом Національної 
поліції, а також входить до системи МВС 
і який має ексклюзивні повноваження на 
здійснення функцій контролю та нагляду 
за безпекою дорожнього руху на дорогах 
і автошляхах України, а також забезпечує 
дотримання Правил дорожнього руху усі-
ма без виключення суб’єктами (учасника-
ми) дорожнього руху, цей орган не був і не 
здавався добре призначеним до оборони.
Проте, коли настав критичний момент 

працівники патрульної поліції не стали ді-
яти як бойові підрозділи Збройних Сил 
України, вступаючи до безпосередніх, бо-
йових зіткнень з ворогом, як це вимушено 
робили працівники російських підрозділів 
МВС, яких вимушено кидали у самий епі-
центр бойових дій, навіть не дивлячись на 
те, що вони не мають відповідної бойової 
кваліфікації [14, с. 129].
Натомість патрульні поліцейські Украї-

ни змогли проявити себе там, де вони мали 
можливість надати державі, її оборонним 
силам і суспільству, найбільшу користь та 
ефективність. Зокрема, вони демонструва-
ли це, здійснюючи моніторинг діяльності 
та пересування ворожих сил на тимчасово 
окупованих територіях через камери віде-
офіксації.
Виявляючи та ідентифікуючи російську 

військову або іншу спеціальну техніку, па-
трульні поліцейські оперативно передава-
ли інформацію про це до відповідних сил 
оборони, які згодом таку техніку знищува-
ли або захоплювали, в залежності від своїх 
власних можливостей.

Також зазначимо, що із плином перших 
декількох місяців повномасштабної війни 
патрульні поліцейські, окрім своєї ефектив-
ної діяльності на блок-постах і при моні-
торингу доріг і автошляхів України через 
камери відеофіксації, повернулися до ще 
однієї важливої та надзвичайно ефективної 
діяльності, яка може приносити високий 
рівень користі для держави і суспільства.
А саме мова йде про здійснення па-

трульними поліцейськими патрулювань 
місцевості, особливо у великих містах Укра-
їни або місцевості навколо об’єктів критич-
ної цивільної чи військової інфраструктури 
урізних куточках держави. Стверджується, 
що саме такі дії (активне патрулювання) 
мають надати державі, її містам і важливим 
об’єктам доволі надійний захист від воро-
жих диверсій.
Адже, відповідно до тез і тверджень 

багатьох експертів і аналітиків, саме ди-
версійні атаки та замахи на стратегічно 
важливі об’єкти військової та цивільної 
інфраструктури, які знаходяться глибоко 
в українському тилу, становлять найбільш 
серйозну небезпеку для держави і суспіль-
ства, знаходячись на одному рівні з масо-
ваними ракетними обстрілами українських 
міст російськими військами [15, с. 13].
При активному патрулювання чітко ви-

значеної місцевості, патрульні поліцейські 
здатні своєчасно зафіксувати та ідентифі-
кувати небезпеку (наприклад, діяльність 
диверсійної групи) та вчинити усі можливі 
та передбачені чинним законодавством дії 
для нівелювання тієї чи іншої небезпеки. 
На прикладі успішного досвіду багатьох 
зарубіжних держав ми змогли встановити, 
що активне патрулювання місцевості па-
трульною поліцією є дійсно ефективним 
засобом нівелювання злочинів і небезпек.

Висновки
Отже, підсумовуючи усі, наведені у цій 

статті тези, твердження і наукові погляди 
правознавців, а також формуючи на їх осно-
ві кінцеві авторські умовиводи, можемо за-
значити, що патрульна поліція, України, 
відповідно до норм чинного законодавства 
України, а також згідно з внутрішніми ста-
тутами, наказами і розпорядженнями цього 
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правоохоронного органу має цілий ряд за-
кріплених повноважень і функціональних 
обов’язків, які вона повинна здійснювати.
Вказується, що як і керівництву па-

трульної поліції, Національної поліції та 
керівництву МВС, так і звичайним, па-
трульним поліцейським, довелося досить 
швидко прийняти нову реальність, з якою 
зіткнулося усе українське суспільство та 
українська держава і адаптуватись до цієї 
нової реальності, а також до викликів і не-
безпек, які вона містить.
Зокрема, стверджується, що з перших 

днів війни, яку російські військові та їх 
злочинне керівництво розв’язали проти 
держави і громадян України, вітчизняні 
патрульні поліцейські у тісній взаємодії з 
багатьма іншими державними, правоохо-
ронними та силовими підрозділами Укра-
їни, почали брати активну участь в обороні 
України.
А саме, стверджується, що з-поміж іншо-

го, вони були задіяні у багатьох складових 
елементах здійснення оборони на багатьох 
напрямках. Наприклад, було зазначено, 
що працівники патрульної поліції України 
приймали активну участь в обороні вели-
ких міст України.
Багатьма дослідниками та аналітиками 

стверджується, що такі ефективні дії па-
трульної поліції України у здійсненні ак-
тивної оборони слугуватимуть прикладом 
для поліції інших держав.
Отже, аналізуючи вищевикладене, а 

саме історію та особливості видозмінення 
ключових функціональних обов’язків па-
трульних поліцейських за останні роки, 
а також вплив, здійснений на них повно-
масштабним злочинним вторгненням ро-
сійських військ у лютому 2022 року, ми 
від значаємо, що патрульна поліція проде-
монструвала високо оцінені можливості з 
адаптації до нових труднощів.
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SUMMARY 
In this article, the key elements of the current 

state of activity of the patrol police of Ukraine 
in the context of proper provision of road traffi c 
safety in the conditions of martial law in Ukraine 
are researched and thoroughly analyzed. Also, 
ways of possible improvement of the current state 
of ensuring road traffi c safety in Ukraine with the 
forces and capabilities of the domestic patrol police, 
by adopting successful foreign experience in this 
fi eld, are considered.

Among other things, this article clearly and 
unequivocally recognizes, and subsequently 
repeatedly confi rms, the thesis that thanks to a 
number of important factors, such as effective 
political and state leadership, a qualitatively 
reformed structure of management and interaction 
between law enforcement and law enforcement 
agencies of Ukraine, a high level of patrol police 
effi ciency was achieved in the conditions of martial 
law.

Key words: Patrol police, martial law, 
effective activity, emergency situation, interaction, 
management, internal structure, administrative 
law, legal support, law enforcement agency.
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ÄÎÃÎÂ²Ð ÏÐÎÊÀÒÓ ÍÀÇÅÌÍÈÕ 
ÑÀÌÎÕ²ÄÍÈÕ ÒÐÀÍÑÏÎÐÒÍÈÕ ÇÀÑÎÁ²Â ßÊ 

ÑÏÎÆÈÂ×ÈÉ ÄÎÃÎÂ²Ð

Стаття присвячена характеристиці до-
говору прокату автотранспортних засобів як 
різновиду споживчих договорів. Серед договір-
них засобів цивільно-правового регулювання 
широкого спектру відносин майнового найму 
договір прокату займає окреме положення. 
Специфіка предмета договору прокату обу-
мовлює і суб’єктний склад відповідних дого-
вірних відносин, і можливість застосування 
тих чи інших засобів забезпечення виконання 
зобов’язань, і цивільно-правових засобів за-
хисту суб’єктивних прав та законних інтер-
есів його учасників. Нормативне закріплення 
у чинному ЦК України правила щодо вико-
ристання предмета договору прокату для за-
доволення побутових невиробничих потреб 
споживач дозволяє віднести його до різновиду 
споживчих договорів. Нормативно закріплена 
у ч. 2 ст. 788 ЦК України можливість вико-
ристання речей, переданих у прокат для ви-
робничих потреб наймача, не змінює цього 
висновку і підлягає розгляду як виключення із 
загального правила. Передача речі в прокат 
для його використання з метою задоволення 
виробничих потреб наймача може здійсню-
ватись виключено після узгодження цього на-
прямку вилучення його корисних властивос-
тей із наймодавцем. В обох випадках наймач 
набуває статусу споживача послуги прокату, а 
дії наймодавця повинні цілком узгоджуватись 
із законодавством України про захист прав 
споживачів. У зв’язку з цим пропонується до-
повнити положення ч. 2 ст. 787 ЦК України 
характеристикою договору прокату не тільки 
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самохідних транспортних засобів, послуга 
прокату, договір оренди,договірні відносини, 
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Мета: науковий аналіз загальних поло-
жень договору прокату наземних самохід-
них транспортних засобів як різновиду спо-
живчого договору. 

Огляд останніх публікацій: окремі ас-
пекти регулювання договірних відносин у 
сфері передачі речей у прокат досліджували 
Банасевич І. І., Т. В. Боднар, С. Я. Вавжен-
чук, М. М. Гудима, Гриняк А. Б., Калаур І. Р., 
Коссак В. М., Мороз М. В. тощо.

Виклад основного матеріалу
Інституціоналізація та розмежуван-

ня двосторонніх відносин у сфері переда-
чі речей у прокат (найму речей у розумінні 
римських юристів) у якості окремих різно-
видів договорів відбулись за часів процві-
тання Римської імперії. У цьому аспекті в 
римському приватному праві розрізняли : 
locatio-conductio rerum (найм речей), locatio-
conductio onerarum (наймання послуг) і 
locatio-conductio operis (наймання роботи, 
або підряд). Найм речей у класифікації рим-
ських юристів дав поштовх подальшому роз-
витку таких сучасних договірних конструк-
цій як договори прокату, найму (оренди), 
лізингу та позички. 
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Для вирішення питання про приналеж-
ність договорів прокату до споживчих дого-
ворів необхідно виявити наявність спільних 
юридичних ознак, притаманних таким до-
говорам. М. М. Гудима виділяє такі основні 
ознаки споживчого договору: специфічний 
суб’єктний склад; особливість предмета в 
частині призначення виключно для особис-
тих, сімейних, домашніх та інших потреб, не 
пов’язаних зі здійсненням підприємниць-
кої діяльності; публічно-правовий харак-
тер; оплатний характер; особливий порядок 
укладення [1, с. 22-27]. З приводу виділення 
М. М. Гудимою таких ознак споживчого до-
говору, як публічно-правовий характер та 
особливий порядок укладення, то заслуго-
вує на підтримку теза І. І. Банасевич, про те, 
що: не зовсім доцільно та обґрунтовано наго-
лошувати на публічно- правовому характері 
будь-якого цивільно-правового договору, в 
тому числі споживчого, адже правовідноси-
ни, корті становлять предмет регулювання 
цивільного права, є приватноправовим та 
засновані на юридичній рівності і майно-
вій самостійності їх учасників. Отже, мова 
може йти тільки про встановлення певних 
особливостей правового статусу сторін спо-
живчого договору. І. І. Банасевич доводить, 
що характерною ознакою правовідносин 
за участю спожива- чів є нерівне станови-
ще суб’єктів, наявність «сильної» і «слабкої» 
сторони: з одного боку виступають підпри-
ємці, що володіють не лише капіталом, а й 
певним обсягом необхідних фахових знань 
про свій товар (роботу, послугу), а з іншого 
– індивідуальний споживач (фізична особа), 
який змушений довіряти наданій інформа-
ції про товар, роботу або послугу [2, с. 72]. 
Таким чином, можливість говорити про те, 
що договір прокату транспортних засобів є 
різновидом споживчого договору, доводить-
ся наявністю трьох спільних ознак, таких як: 
суб’єктний склад, мета договорів та їх оплат-
ний характер. Розглянемо їх детальніше на 
прикладі даного договору.
Відповідно до положень ст. 787 ЦК 

України за договором прокату наймода-
вець, який здійснює підприємницьку діяль-
ність з передання речей у найм, передає або 
зобов’язується передати рухому річ найма-
чеві у володіння та користування за плату на 

певний строк. Виходячи із цього легального 
визначення договору прокату, його предме-
том можуть бути будь-які рухомі речі, вклю-
чаючи транспортні засоби. Для визначення 
кола транспортних засобів, що потенційно 
можуть бути предметом договору прокату, 
варто звернутись до положень ч. 1 ст. 798 
ЦК України, що визначають предмет дого-
вору найму (оренди) транспортного засобу 
та використати їх за аналогією. Згідно поло-
жень цієї норми предметом договору найму 
транспортного засобу можуть бути повітря-
ні, морські, річкові судна, а також наземні 
транспортні засоби. 
Виходячи з цього, предметом договору 

прокату транспортного засобу за аналогією 
закону, на перший погляд, також можуть 
бути повітряні, морські, річкові судна, а та-
кож наземні самохідні транспортні засоби. 
Разом з тим, це припущення в ході аналізу 
приписів чинного цивільного законодавства 
України виявляється хибним. Адже, виходя-
чи із буквального тлумачення приписів ч. 1 
ст. 787 та ч. 1 ст. 788 ЦК України предме-
том договору прокату транспортного засобу 
можуть бути лише рухомі речі. З цієї точки 
зору, згідно приписів ч. 1 ст. 181 ЦК Украї-
ни режим нерухомої речі може бути поши-
рений законом на повітряні та морські суд-
на, судна внутрішнього плавання за умови, 
що права на них підлягають державній ре-
єстрації. Крім неможливості беззастережно-
го віднесення всіх без виключення вказаних 
різновидів транспортних засобів до рухомих 
речей, окремі аспекти визначеного для них 
актами чинного цивільного законодавства 
України правового режиму входять у супер-
ечність з іншими нормативними вимогами. 
Мова йде, зокрема, про вимоги щодо спо-
живчих характеристик предмета договору 
прокату. Адже навряд чи є правові підстави 
беззастережно віднести їх до рухомих ре-
чей, які використовуються для задоволен-
ня побутових невиробничих потреб найма-
ча, як це закріплено у положеннях ч. 1 ст. 
788 ЦК України, що визначають вимоги до 
предмета договору прокату. Виходячи з цих 
міркувань, предмет договору прокату тран-
спортних засобів в Україні звужується до 
наземних самохідних транспортних засобів 
та маломірних морських та річкових суден. 
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Легкомоторні літаки в Україні підлягають 
державній реєстрації і у зв’язку з цим на них 
також може бути поширено режим нерухо-
мої речі, що у поєднанні з обов’язковістю 
володіння потенційним наймачем засвідче-
ними свідоцтвом навичками пілота значно 
звужує, а іноді і виключає випадки їх розгля-
ду у якості потенційного предмета договору 
прокату. 
Серед наземних самохідних транспорт-

них засобів можна виокремити безліч зраз-
ків військової техніки, що взагалі виключена 
із цивільного обороту, а також транспортних 
засобів спеціального призначення, що ма-
ють специфічну та обмежену сферу їх вико-
ристання у цивільному обороті (наприклад, 
пожежні машини та інша спецтехніка). Оче-
видно, що напрями та сфери використання 
цієї техніки жодним чином не передбача-
ють задоволення побутових невиробничих 
потреб наймача, що виключає можливість 
розгляду вказаних категорій наземних само-
хідних транспортних засобів у якості пред-
мета договору прокату. Таким чином, не 
кожний наземний самохідний транспортний 
засіб може бути предметом договору прока-
ту транспортних засобів. Адже одна із осно-
вних нормативних вимог до сфери та напря-
мів їх використання полягає у потенційній 
можливості задоволення повсякденних спо-
живчих потреб споживача. Такі транспортні 
засоби як повітряні, морські та річкові судна 
здебільшого можуть бути предметом догово-
рів найму (оренди) та лізингу. 

 Виходячи із викладеного, наземний са-
мохідний транспортний засіб, переданий у 
володіння наймачу за договором прокату, 
за загальним правилом і рідкісними виклю-
ченнями з нього, підлягає використанню за-
звичай для досягнення власних споживчих 
непідприємницьких цілей наймача. Цей 
висновок ґрунтується на положеннях стат-
ті 788 ЦК України, які визначають предмет 
договору прокату як рухому річ, яка за за-
гальним правилом використовується для за-
доволення побутових невиробничих потреб 
наймача. Якщо звернутися до усталеного єв-
ропейського досвіду до формування мети,із 
якою споживач вступає у відповідні право-
відносини, то відповідно до чинних поло-
жень Директиви 2011/83 [3] та Директиви 

98/6 [4] поняття «споживач» означає особу, 
яка діє не з метою своєї комерційної чи про-
фесійної діяльності. Відповідно до ЗУ «Про 
міжнародне приватне право» (ст.45), «до 
договорів споживання належать договори 
щодо придбання товарів та одержання по-
слуг особою (споживачем) не для цілей під-
приємницької діяльності» [5].
Якщо звернутися до вітчизняного зако-

нодавства, то відповідно до положень Зако-
ну України «Про захист прав споживачів», 
на відміну від договорів про передачу майна 
у власність, підрядних договорів чи спрямо-
ваних на надання послуг, договори «групи 
найм» не врегульовані. Постанова пленуму 
Верховного суду України № 5 від 12.04.96 
р. «Про практику розгляду цивільних справ 
за позовами про захист прав споживачів» за-
значає, що до відносин, які ними регулюють-
ся цим Законом належать, зокрема, ті, що 
виникають із договорів побутового прокату, 
безоплатного користування майном. Також 
Порядок надання у тимчасове користування 
громадянам предметів культурно-побутово-
го призначення та господарського вжитку», 
затверджений Наказом Українського союзу 
об’єднань, підприємств і організацій побу-
тового обслуговування населення № 46 від 
16.12.1999 р. зазначає, що надання послуг 
прокату регулюється ЗУ «Про захист прав 
споживачів». Таким чином, саме на підставі 
ознаки побутовості, договір побутового про-
кату виділявся в окремий різновид договору 
майнового найму, а тому потребував спеці-
ального регулювання. У цій групі договорів 
прокат доцільно виділити як окремий вид 
споживчого договору. З огляду на вище за-
значене, слід відзначити, що застосування у 
назві договору терміну «побутовий» свідчило 
про виключно споживчий характер відно-
син прокату [6, с.116].

 Разом з тим, згідно частини другої статті 
788 ЦК України рухома річ, що є предметом 
договору прокату, у відповідних випадках 
все ж може використовуватись для задово-
лення різноманітних комерційних потреб 
наймача, якщо це встановлено договором. 
Договір прокату наземних самохідних тран-
спортних засобів характеризується тим, що 
наймодавець за договором повинен здій-
снювати надання послуг з прокату в межах 
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здійснення ним відповідного напряму під-
приємницької діяльності. Очевидно, що для 
здійснення підприємницької діяльності він 
повинен набути статусу або юридичної осо-
би, або підприємця без створення юридич-
ної особи. Адже можливість здійснювати сис-
тематичне та на власний ризик ініціативне 
вилучення прибутку з діяльності по переда-
чі відповідного майна у прокат споживачам 
згідно чинного вітчизняного законодавства 
наймодавець набуде виключно у межах вка-
заних двох основних форм здійснення під-
приємницької діяльності в Україні. Найма-
чем за договором прокату наземних само-
хідних транспортних засобів може будь-яка 
фізична чи юридична особа, яка зацікавле-
на у набутті у володіння та користування 
на певний строк чужого майна за плату для 
задоволення власних побутових чи, як ви-
ключення за узгодженням із наймодавцем, 
виробничо-комерційних потреб. Якщо ж у 
прокат передаються наземні самохідні тран-
спортні засоби, які наймач планує викорис-
товувати для здійснення підприємницької 
діяльності, обидві сторони договору прокату 
повинні мати статус суб’єктів підприємниць-
кої діяльності. У цьому випадку договір про-
кату набуває окремих ознак договору, що 
використовується у сфері підприємницької 
діяльності і виконує функцію позанорматив-
ного регулятора двосторонніх відносин між 
підприємцями. При цьому згідно положень 
ч. 1 ст. 791 ЦК України наймач не має права 
на укладення договору піднайму. У зв’язку з 
цим виключається можливість передачі на-
ймачем наземного самохідного транспорт-
ного засобу у якості предмету договору про-
кату будь-якому іншому потенційному спо-
живачу прокатних послуг. 
Згідно приписів ст. 790 ЦК України на-

ймач має право на відмову від договору про-
кату наземних самохідних транспортних за-
собів. Виходячи із буквального тлумачення 
приписів цієї статті, це право є безумовним 
і наймач, здійснюючи це право, може в од-
носторонньому порядку в будь-який момент 
відмовитись від договору і припинити по-
дальші договірні прокатні відносини, повер-
нувши наземний самохідний транспортний 
засіб наймачеві. Закон не визначає вимоги 
до стану наземного самохідного транспорт-

ного засобу, що підлягає поверненню при 
достроковій відмові наймача від договору 
прокату. Однак очевидно, що він підлягає 
поверненню у задовільному технічному та 
естетичному стані з урахуванням пробігу 
при належній та дбайливій його експлуата-
ції. 
Цивільно-правовий механізм такої від-

мови закріплений на рівні положень ст. 214 
ЦК України. При цьому частина перша цієї 
статті визначає можливість захисту прав ін-
ших осіб за умови їх порушення такою од-
носторонньою відмовою від подальшого 
продовження договірних правовідносин. У 
розглядуваних прокатних відносинах така 
одностороння відмова наймача від договору 
може об’єктивно завдати шкоди майновим 
інтересам наймодавця. Адже наймодавець, 
як підприємець, планує розвиток свого біз-
несу і має право сподіватись, що передання 
наземного самохідного транспортного засо-
бу в прокат буде приносити йому прибуток 
протягом всього строку дії договору прокату. 
В практиці Европейського суду з прав люди-
ни ці сподівання мають назву «справедливі 
очікування» і підлягають врахуванню при 
вирішенні відповідних категорій судових 
справ. У вітчизняному цивільному законо-
давстві спорідненою з справедливими очіку-
ваннями конструкцією є право наймодавця 
на компенсацію упущеної вигоди, якщо ним 
буде доведено факт завдання йому майнової 
шкоди відмовою наймача від договору про-
кату. Очевидно, що і у випадку припинення 
договірних відносин, і у зв’язку із закінчен-
ням строку договору, і при односторонній 
відмові наймача від договору наземний са-
мохідний транспортний засіб, що є предме-
том договору прокату, підлягає поверненню 
у належному стані з урахуванням амортиза-
ції. Для цього на практиці перед передачею 
речей в прокат рекомендовано докумен-
тально фіксувати у договорі основні характе-
ристики їх технічного стану та наявні вади 
естетичного вигляду у вигляді подряпин, 
соколів та інших характерних дефектів кузо-
ва, скла та інших конструктивних елементів 
наземного самохідного транспортного засо-
бу. Наприклад, на практиці у ході передачі в 
прокат наземного самохідного транспортно-
го засобу пункти прокату часто документаль-
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но фіксують задовільність технічного стану і 
(за потреби) наявні вади та ушкодження, що 
впливають на його естетичний вигляд, з їх 
деталізацією та прив’язкою до окремих еле-
ментів його конструкції. Така фіксація най-
частіше здійснюється у тексті договору, хоча 
може мати вигляд і окремого акта технічно-
го стану і зовнішнього вигляду наземного са-
мохідного транспортного засобу, є бажаною 
як для наймодавця, так і для наймача. У від-
носинах, що виникають на підставі договору 
прокату наземних самохідних транспортних 
засобів, це дозволяє уникнути юридичних 
конфліктів на ґрунті можливої появи нових 
пошкоджень на ньому в результаті аварії чи 
просто недбалого відношення та неналежної 
експлуатації. 
Наступне проблемне питання полягає у 

тому, чи виникає у наймача в розглядувано-
му випадку обов`язок відшкодувати завдану 
ним майнову шкоду, обумовлену неможли-
вістю подальшої експлуатації наземного са-
мохідного транспортного засобу в зв’язку з 
його неналежним технічним станом та по-
ставарійними ушкодженнями у межах вико-
нання умов договору? Відповідь на це про-
блемне питання повинна бути ствердною, 
виходячи з того, що згідно з приписами ч. 3 
ст. 791 ЦК України капітальний і поточний 
ремонт предмета договору прокату наземно-
го самохідного транспортного засобу здій-
снює наймодавець за свій рахунок, якщо не 
доведе, що пошкодження сталося з вини на-
ймача. Таким чином тягар доказування фак-
ту завдання майнової шкоди покладається 
на наймодавця, але між йому надається шанс 
відшкодувати завдані неналежною експлуа-
тацією чи пошкодженням конструктивних 
елементів наземного самохідного транспорт-
ного засобу за рахунок наймача як особи, 
безпосередньо винної у цих неправомірних 
діях. 

Висновки
Як різновид споживчих договорів, дого-

вір прокату наземних самохідних транспорт-
них засобів, згідно ч. 3 ст. 787 ЦК України 
є публічним договором. Згідно ст. 633 чин-
ного ЦК України публічним є договір, в 
якому одна сторона - підприємець взяла на 
себе обов`язок здійснювати продаж товарів, 

виконання робіт або надання послуг кожно-
му, хто до неї звернеться. Положення щодо 
публічності будь-якого споживчого договору 
дещо нівелюють один із ключових напрям-
ків забезпечення свободи договору, визна-
ченої нормативними приписами ст. 627 ЦК 
України - свободу вибору контрагента. У 
цьому випадку положення цивільного права, 
забезпечуючи збалансованість суб’єктивних 
цивільних прав та обов’язків сторін відно-
син у сфері споживання, надають перевагу 
споживачу. Ці гарантії полягають у безпе-
решкодності задоволення споживачем своїх 
споживчих інтересів за рахунок прийняття 
його контрагентом на себе обов`язку безвід-
мовності у встановленні та розвитку спожив-
чих відносин з кожним, хто до нього звер-
неться. У зв’язку з цим публічний договір 
є незамінним у відносинах роздрібної тор-
гівлі, перевезення пасажирів транспортом 
загального користування, надання послуг 
зв’язку, медичного, готельного, банківського 
обслуговування тощо. Є виправданим його 
застосування і у ході надання послуг прокату 
наземних самохідних транспортних засобів. 
Законодавець віддав пріоритет у забезпечен-
ні балансу інтересів наймачу за договором 
прокату, незважаючи на те, що наймодавцю 
за договором небайдуже, як використову-
ється належне йому на праві власності май-
но і в якому стані воно буде передане йому 
при поверненні після закінчення строку дії 
договору. Персональні характеристики на-
ймача мають для наймодавця істотне зна-
чення з точки зору впевненості чи, навпаки, 
невпевненості у дбайливому та обачному 
ставленні ним до переданого йому у прокат 
наземного самохідного транспортного засо-
бу. Наймодавець зацікавлений у належному 
та дбайливому здійсненні наймачем експлу-
атації наземного самохідного транспортного 
засобу, що є предметом договору прокату. 
Його експлуатація повинна здійснюватись 
наймачем з урахуванням його призначення 
у цивільному обороті та обов’язкового засто-
сування необхідних і достатніх мір щодо за-
безпечення його схоронності та належного 
технічного стану. Тут баланс інтересів сторін 
зміщений законодавцем на користь наймо-
давця, який згідно ч. 3 ст. 791 ЦК України 
має право на здійснення як капітального, так 
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і поточного ремонту наземного самохідного 
транспортного засобу, що є предметом дого-
вору прокату, за рахунок наймача якщо до-
веде, що його пошкодження сталося з його 
вини. При цьому наймодавець пов’язаний 
договірним зв’язком із наймачем предмета 
договору прокату і має право пред’явлення 
претензій до наймача щодо належного стану 
предмета договору прокату у момент його 
повернення. Звичаї ділового обороту у сфері 
договірних відносин за загальним правилом 
полягають у покладенні відповідальності 
за будь-які неправомірні дії щодо предмету 
договору, що спричинили його порчу, по-
шкодження, вихід з ладу чи завдали іншої 
шкоди, на сторону, яка знаходиться з потер-
пілою стороною у договірних відносинах. 
Виходячи з цього, відповідальність за винні 
неправомірні дії у розглядуваному випадку 
повинна бути покладена на наймача за до-
говором прокату. Саме він є відповідальним 
несе ризик виникнення будь-яких негараз-
дів, які можуть статися з предметом підряду 
і несе відповідальність за його пошкоджен-
ня чи знищення за умови його вини. Істотна 
особливість договірних прокатних відносин 
полягає у тому, що предмет договору про-
кату може бути пошкоджений як з вини на-
ймача, так і з вини третіх осіб. В останньому 
випадку претензії до суб’єкта завдання шко-
ди може пред’явити лише наймодавець за 
договором прокату. 
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SUMMARY 
The article is dedicated to the description of the 

car rental contract as a type of consumer contracts. 
Among the contractual means of civil regulation, 
the rental agreement occupies a separate position 
in the wide range of relations of property rental. 
The specifi cs of the rental contract object determine 
the subject composition of the corresponding 
contractual relations, the possibility of applying 
certain means of ensuring the performance of 
obligations, and civil legal means of protecting 
subjective rights and legitimate interests of its 
participants. The normative fi xing in the current 
Civil Code of Ukraine of rules on the use of the 
rental contract object to satisfy non-industrial 
consumer needs allows it to be classifi ed as a type 
of consumer contract. The normative possibility of 
using things rented for the industrial needs of the 
tenant, fi xed in part 2 of Article 788 of the Civil 
Code of Ukraine, does not change this conclusion 
and should be considered as an exception to the 
general rule. The transfer of an item for rent for 
its use to satisfy the industrial needs of the tenant 
can only be carried out after coordination of this 
direction of removal of its useful properties with the 
lessor. In both cases, the tenant acquires the status 
of a consumer of the rental service, and the actions 
of the lessor must fully comply with the legislation 
of Ukraine on consumer protection. In this regard, 
it is proposed to supplement the provisions of part 
2 of Article 787 of the Civil Code of Ukraine with 
a description of the rental contract not only as an 
accession contract but also as a consumer contract.

Keywords: ground self-propelled vehicle 
rental agreement, rental service, lease agreement, 
contractual relations, binding relations.
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ÊÀÁ²ÍÅÒ Ì²Í²ÑÒÐ²Â ÓÊÐÀ¯ÍÈ 
Â ÑÈÑÒÅÌ² ÞÐÈÄÈ×ÍÎ¯ 

Â²ÄÏÎÂ²ÄÀËÜÍÎÑÒ² ÄÅÐÆÀÂÈ

У статті досліджено особливості відпові-
дальності Кабінету Міністрів України в сис-
темі юридичної відповідальності держави. 
Наголошується, що уряд закономірно висту-
пає одним із ключових суб’єктів у системі юри-
дичної відповідальності держави. Доводиться, 
що в юридичній відповідальності Кабінету 
Міністрів України як структурному елементі 
юридичної відповідальності держави присут-
ні винятково юридичні елементи. При цьому 
розширення сфер компетенційної прерогати-
ви Уряду має врівноважуватися зміцненням 
засад його юридичної відповідальності в систе-
мі юридичної відповідальності держави. Об-
стоюється позиція, згідно з якою її настання 
не тягне за собою припинення повноважень 
останнього, а лише інші несприятливі правові 
наслідки, зокрема такі, як: визнання нечин-
ними і скасування актів Кабінету Міністрів 
України; покладення на Уряд зобов’язання 
вжити в межах компетенції заходів із по-
новлення порушених прав і свобод людини та 
громадянина тощо. Такі наслідки визнають-
ся засобами дисциплінування, забезпечення 
належної роботи Уряду, мають характер пра-
возабезпечувальних заходів щодо належного 
здійснення Кабінетом Міністрів України по-
кладених на нього функцій. Робиться висно-
вок, що нормативна складова відповідальності 
Кабінету Міністрів України в системі відпо-
відальності держави не може вважтися ін-
ституційно та нормативно завершеною. В її 
системі досі відсутні наріжні, фундаменталь-
ні елементи, зокрема: чітко не означені під-
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стави її настання, процедури її застосування 
та санкційний «блок». Такий стан об’єктивно 
вказує на загальну недовершеність вітчизня-
ної моделі юридичної відповідальності Кабіне-
ту Міністрів України в системі відповідаль-
ності Української держави.
Ключові слова: уряд, Кабінет Міністрів 

України, відповідальність держави, юридична 
відповідальність, конституційно-правова від-
повідальність, нормативна складова юридич-
ної відповідальності. 

Вступ
Одним із ключових суб’єктів у системі 

юридичної відповідальності держави ціл-
ком закономірно виступає уряд, який у тео-
рії конституційного права зазвичай розгля-
дається як вищий орган виконавчої влади 
[1, с. 283]. 
В українському конституційному праві 

ключові конституційно-правові ознаки Уря-
ду конкретизуються через інституціоналіза-
цію Кабінету Міністрів України, який згідно 
з Конституцією України визнається вищим 
органом у системі органів виконавчої влади. 
Безумовно, важко заперечити проти зробле-
ного у вітчизняній конституціоналістиці ви-
сновку, що «правовий статус Уряду в цілому, 
як і статус окремих його членів, має комп-
лексний характер. Основу статусу зазна-
ченого суб’єкта утворюють конституційно-
правова та адміністративно-правова складо-
ві, що у практичній площині перебувають у 
нерозривній єдності» [2, с. 109]. Разом з тим 
аналізувати урядову діяльність потрібно і 
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через призму такої підвалини цієї діяльнос-
ті, якою є юридична відповідальність Уряду 
та системний зв’язок її з юридичною відпо-
відальністю держави. Звісно, при цьому слід 
спиратися на те, що «відповідальність уряду 
безпосередньо стосується правового статусу 
уряду, оскільки визначає зміст взаємовідно-
син з іншими органами державної влади» [3, 
с. 51].
Утім, якщо конституційно-правова від-

повідальність Кабінету Міністрів України 
як така доволі часто ставала предметом спе-
ціальних досліджень у рамках вітчизняної 
конституційно-правової науки [4; 5], то ана-
ліз ролі та місця Кабінету Міністрів України 
в системі відносин, що виникають і реалі-
зуються щодо юридичної відповідальності 
держави загалом, аналітична юриспруден-
ція досі обходить стороною.

Виклад основного матеріалу
Відповідальність уряду – це різновид 

конституційно-правової відповідальнос-
ті, що є елементом стримувань і противаг, 
може наставати, в тому числі й за політич-
ними обставинами, у разі застосування в 
порядку, визначеному законодавством, до 
Уряду або його членів законодавчо визна-
чених санкцій з боку парламенту або прези-
дента через припинення їх (Уряду або його 
окремих членів) повноважень [6, с. 407]. 
У разі юридичної відповідальності Ка-

бінету Міністрів України в системі юри-
дичної відповідальності держави йдеться 
саме про негативну відповідальність. Крім 
того, така відповідальність не тягне за со-
бою припинення повноважень Кабінету 
Міністрів України, а тягне інші несприят-
ливі наслідки, зокрема такі, як визнання 
нечинними та скасування актів Кабінету 
Міністрів України в судовому чи позасудо-
вому порядку; поновлення конституційно-
го правопорядку та режиму конституційної 
законності тощо. Відповідно, на відміну від 
дуалістичної конституційно-правової від-
повідальності, в якій сполучено політичні 
та правові елементи, в юридичній відпо-
відальності Кабінету Міністрів України як 
структурному елементі юридичної відпо-
відальності держави присутні винятково 
юридичні елементи.

Акцентування на юридичній відпові-
дальності Кабінету Міністрів України озна-
чає відхід від виключно статусної інтерпре-
тації правового статусу цього органу дер-
жавної влади й перехід до переважно функ-
ціонального підходу, який більшою мірою 
кореспондує конституційно-правовим реа-
ліям, призначенню цього органу публічної 
влади, а також перспективним тенденціям 
еволюції конституційно-правового регулю-
вання його організації та діяльності. 
На користь розгляду Кабінету Міністрів 

України в системі юридичної відповідаль-
ності держави саме в контексті функціо-
нального підходу свідчать і новітні тенден-
ції конституційно-правового розвитку, що 
специфічно заломлюються в організації та 
функціонуванні урядових структур. Так, 
протягом останнього часу в діяльності Кабі-
нету Міністрів України, як і багатьох урядів 
зарубіжних країн, унаочнилася низка тен-
денцій, що об’єктивно свідчать про зміцнен-
ня його ролі та місця в державному апараті. 
Звісно, за таких умов очікуваним є не лише 
занепад підконтрольності, підзвітності Уря-
ду та його виконавської дисципліни, але й 
загальне послаблення засад його юридичної 
відповідальності в механізмі юридичної від-
повідальності держави, що суперечить необ-
хідності встановлення системи реальних га-
рантій проти концентрації влади в одній із 
її гілок.
Ґрунтуючись на цьому логічно при-

пустити, що розширення сфер компетен-
ційної прерогативи Уряду має врівнова-
жуватися зміцненням засад його юридич-
ної відповідальності в системі юридичної 
відповідальності держави. Більше того, з 
урахуванням тенденцій розвитку урядо-
вої влади, що дедалі більше зміцнюється 
та перетворюється на самодостатню попри 
конституційні засади поділу влади, зміц-
нення юридичної відповідальності Уряду 
в контексті юридичної відповідальності 
держави виявляється пріоритетним за-
вданням. Пошук оптимальних шляхів його 
розв’язання становить одне з невід’ємних 
завдань сучасної конституційно-правової 
науки та практики.
Слід звернути увагу й на те, що в Укра-

їні не завершена конституційна реформа та 
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часті зміни змісту конституційно-правово-
го статусу Кабінету Міністрів України, що 
спостерігається протягом майже двадцяти 
останніх років [7], багато в чому продукують 
певну відірваність Уряду від системи юри-
дичної відповідальності держави, багато в 
чому декларативний характер інституціона-
лізації цього органу влади в системі відпо-
відальності держави.
Між тим, конституційні норми в їх сис-

темному зв’язку дають достатньо підстав 
для твердження про покладення на Уряд 
значної частини юридичної відповідальнос-
ті перед Українським народом як єдиним 
сувереном і джерелом публічної влади в 
Україні. Саме на такому підході по суті побу-
дована концепція статусу Кабінету Міністрів 
України, втілена на конституційному рівні в 
нашій державі. На рівні Основного Закону 
України, зокрема, тричі застосовано термін 
«відповідальність» щодо Кабінету Міністрів 
України – у частинах першій і другій статті 
87 та в частині другій статті 113 Конститу-
ції України. Згідно з цими положеннями, 
зокрема, Кабінет Міністрів України є від-
повідальним перед Президентом України 
та Верховною Радою України, підконтроль-
ний і підзвітний Верховній Раді України в 
межах, передбачених Конституцією. При 
цьому Верховна Рада України за пропози-
цією Президента України або не менш як 
однієї третини народних депутатів України 
від конституційного складу Верховної Ради 
України може розглянути питання про від-
повідальність Кабінету Міністрів України та 
прийняти резолюцію недовіри Кабінету Мі-
ністрів України більшістю від конституцій-
ного складу Верховної Ради України. Вод-
ночас питання про в ідповідальність Кабіне-
ту Міністрів України не може розглядатися 
Верховною Радою України більше одного 
разу протягом однієї чергової сесії, а також 
протягом року після схвалення Програми 
діяльності Кабінету Міністрів України або 
протягом останньої сесії Верховної Ради 
України1.

1 Конституція України : Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР, ред. від 01.01.2020 // База 
даних (БД) «Законодавство України» / Верховна 
Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр.

Як випливає з аналізу вищенаведених 
конституційних норм, у них ідеться про 
досить різні форми відповідальності: з 
одного боку, про загальностатусну відпо-
відальність Кабінету Міністрів України 
із зазначенням інстанцій відповідальнос-
ті (Верховна Рада України та Президент 
України), окреслення яких спирається 
на чинну в державі форму правління [8, 
с. 11–12], з іншого боку, йдеться про ціл-
ком конкретний вид юридичної відпові-
дальності Кабінету Міністрів України, що 
полягає в припиненні його повноважень 
унаслідок висловлення йому парламентом 
резолюції недовіри. 
Визначаючи на конституційному рівні 

інстанції відповідальності стосовно Кабіне-
ту Міністрів України, законодавець, утім, 
уникнув визначеності стосовно об’єкта 
відповідальності Кабінету Міністрів Украї-
ни, тобто за що саме несе відповідальність 
Уряд. З огляду на конституційне визна-
чення його статусу, а також беручи до ува-
ги каталог його повноважень, що окрес-
люються в Конституції та законах Украї-
ни, на наш погляд, ідеться про належне, 
доцільне, сумлінне, законне (законними 
методами та способами) виконання усього 
комплексу повноважень в межах урядової 
компетенції, яка охоплює практично всі 
визначальні сторони суспільного та дер-
жавного життя сферою державно-управ-
лінського впливу. 
Ще однією особливістю відповідаль-

ності Кабінету Міністрів України є необ-
хідність утримання його діяльності в чітко 
визначених рамках процедур застосуван-
ня наданих повноважень, стадійності від-
повідних урядових дій на всіх етапах ді-
яльності Кабінету Міністрів України. Біль-
шість таких процедур Кабінет Міністрів 
України в порядку «самозобов’язування» 
встановлює на основі Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України» у своєму Регла-
менті, який визначає порядок проведення 
засідань Кабінету Міністрів України, під-
готовки та ухвалення рішень, інші про-
цедурні питання його діяльності, а також 
визначає порядок розроблення, виконан-
ня та моніторингу виконання програмних 
документів Кабінету Міністрів України 
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(частина 3 статті 4 Закону України «Про 
Кабінет Міністрів України»2).
Розглядаючи юридичну відповідальність 

Кабінету Міністрів України через призму 
виконання ним законодавчо визначених 
завдань із реалізації внутрішньої та зовніш-
ньої політики держави, слід зважити на те, 
що саме на Уряд тим самим покладається 
повна юридична відповідальність за її на-
лежне здійснення у повному обсязі. При 
цьому така «відповідальність уряду виконує 
завдання попередження та усунення ситуа-
цій, коли урядовою діяльністю порушується 
конституційно встановлений порядок функ-
ціонування апарату держави або ця діяль-
ність не відповідає конституційно захище-
ним цілям державного розвитку» [5, с. 61]. 
Виконання означених завдань передбачає 
проведення збалансованої та продуманої 
урядової політики, що базується передусім 
на позиціях, викладених у Програмі діяль-
ності Кабінету Міністрів України, яка є «не 
просто планом дій уряду, а фактично інстру-
ментом забезпечення реалізації державної 
політики, сформульованої в стратегічних 
актах парламенту та глави держави» [9, с. 
19]. Тому можна дійти висновку про раціо-
нальність міркувань учених щодо ключової 
ролі згаданого політико-правового доку-
мента стратегічного характеру [10] в реалі-
зації юридичної відповідальності Кабінету 
Міністрів України. Безумовно також, що 
означена Програма «є однією з умов набут-
тя легітимності уряду, адже лише в такому 
разі буде коректним говорити про підтрим-
ку уряду парламентською більшістю, а тим 
більше про спільну відповідальність законо-
давчої і виконавчої влади чи узгодженість 
їхньої взаємодії в рамках системи поділу 
влад» [11, с. 140].
Юридичну відпов ідальність Кабінету 

Міністрів України пов’язують з ухвален-
ням ним певних нормативних актів, що су-
проводжує практично весь цикл урядової 
діяльності в демократичній державі. При 
цьому можна виокремити юридичну відпо-
відальність Уряду за участь у законодавчому 

2 Про Кабінет Міністрів України : Закон України 
від 27.02.2014 № 794-VII, ред. від 10.11.2021 // БД 
«Законодавство України» / ВР України. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/794-18.

процесі та у виданні власних нормативно-
правових актів, які повинні відповідати за-
конам. Так, від якісної підготовки Урядом 
проєкту Державного бюджету залежить до-
бробут і кожного громадянина, і країни в 
цілому. Багато в чому від видання Урядом 
підзаконних нормативно-правових актів за-
лежить дієвість законів, що ставить і власне 
парламент і результати його діяльності в тіс-
ну залежність від Кабінету Міністрів Украї-
ни. 
Водночас конституційно-правові норми 

програмують значно більшу відповідаль-
ність Уряду у сфері власної нормотворчої 
діяльності. Адже аксіоматично, що численні 
нормативно-правові акти, що ухвалюються 
Урядом, «мають органічно входити до вже 
існуючої в державі системи законодавства, 
не спричиняючи таких феноменів, як зву-
ження чи заперечення конституційних прав 
громадян, суперечність законам України чи 
Конституції тощо» [6, с. 389]. Базовою та 
ключовою є конституційна норма, вміще-
на у частині першій статті 117 Конституції 
України, згідно з якою Кабінет Міністрів 
України видає постанови і розпорядження 
в межах своєї компетенції3. При цьому Ка-
бінет Міністрів України у своїй діяльності 
керується Конституцією та законами Укра-
їни, а також указами Президента України та 
постановами Верховної Ради України, при-
йнятими відповідно до Конституції та зако-
нів України (частина третя статті 113 Кон-
ституції України4), що змушує розглядати 
акти Кабінету Міністрів України не лише як 
підзаконні, але й як такі, що мають відпо-
відати указам Президента України та поста-
новам Верховної Ради України.
Однак слід заперечити проти спроб роз-

ширювального тлумачення меж компетен-
ції Уряду за рахунок включення до актів, 
що визначають такі межі, актів Президента 
України [6, с. 390]: межі компетенції Кабі-
нету Міністрів України визначаються по-
вноваженнями, наданими йому виключно 

3 Конституція України : Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР, ред. від 01.01.2020 // База 
даних (БД) «Законодавство України» / Верховна 
Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр.
4 Там само.
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Конституцією та законами України (пункт 
12 частини першої статті 92, пункт 10 стат-
ті 116, частина друга статті 120 Конституції 
України5). Як вищий орган виконавчої вла-
ди Кабінет Міністрів України при врегулю-
ванні питань, віднесених до його компетен-
ції, «зобов’язаний керуватися Законом і не 
може змінювати, доповнювати чи розширю-
вати його зміст»6.
Розглядаючи відповідальність Кабінету 

Міністрів України в системі юридичної від-
повідальності держави, слід також звернути 
увагу на певну супідрядність і взаємозалеж-
ність цих правових феноменів. Відповідаль-
ність Кабінету Міністрів України у цьому 
сенсі не лише пов’язується зі спричиненням 
його незаконними чи неконституційними 
рішеннями матеріальної чи моральної шко-
ди громадянам, але й з необхідністю поне-
сти відповідальність за порушення «режиму 
конституційної законності, конституційно 
визначеного порядку функціонування і вза-
ємодії владних інституцій в системі поді-
лу влади, що створює загрозу руйнування 
принципу правової держави» [5, с. 107]. У 
цьому контексті слід розглядати, зокрема, 
як неприйнятне тривале невидання Кабі-
нетом Міністрів України необхідних норма-
тивно-правових актів і незабезпечення ним 
приведення міністерствами, іншими цен-
тральними органами виконавчої влади їх 
нормативно-правових актів у відповідність 
до законів України з урахуванням положень 
низки рішень Конституційного Суду Украї-
ни. Очевидно, що невжиття Кабінетом Міні-
стрів України належних заходів щодо вико-
нання актів Конституційного Суду України 
не лише підриває пряму дію статті 1512 Кон-

5 Конституція України : Закон України від 
28.06.1996 № 254к/96-ВР, ред. від 01.01.2020 // База 
даних (БД) «Законодавство України» / Верховна 
Рада (ВР) України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/
laws/show/254к/96-вр.
6 Рішення Конституційного Суду України у справі 
за конституційним поданням Президента України 
щодо відповідності Конституції України (конститу-
ційності) окремих положень Постанови Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до постано-
ви Кабінету Міністрів України від 4 серпня 2000 р. 
№ 1222» від 28.10.2009 № 28-рп/2009 // БД «Законо-
давство України» / ВР України. URL: https://zakon.
rada.gov.ua/laws/show/v028p710-09.

ституції України, згідно з якою рішення та 
висновки, ухвалені Конституційним Судом 
України, є обов’язковими, остаточними і не 
можуть бути оскаржені [2], але і посягає на 
конституційну законність у державі, призво-
дить до ситуації нереалізованості багатьох 
соціальних прав громадян.
Безумовно, з міркувань необхідності 

реалізації юридичної відповідальності дер-
жави Уряд мав би бути притягнутий до 
відповідальності за такі діяння, як і напри-
клад, за істотне погіршення економічної, 
політичної або іншої ситуації в країні, ство-
рення загроз національній безпеці тощо, 
тобто за ті «ситуації, які потребують негай-
ного реагування уповноважених держав-
них суб’єктів, або для розв’язання консти-
туційних конфліктів між вищими органами 
державної влади, що можуть призвести до 
розбалансування влади, порушення кон-
ституційних принципів і посягань на кон-
ституційно захищені суспільні інтереси та 
цінності» [7, с. 108–109]. У цьому сенсі від-
повідальність Кабінету Міністрів України 
має бути націлена на повне й невідкладне 
поновлення конституційного правопоряд-
ку та конституційної законності. 
На жаль, конституційно-правових важе-

лів забезпечення такого поновлення в за-
конодавстві України обмаль. Крім того, це 
здебільшого опосередковані важелі: можли-
вість визнання парламентом роботи Уряду 
чи окремих урядовців незадовільною (хоч 
інститут індивідуальної відповідальності 
міністрів має обмежений характер у кон-
ституційному праві України [6, с. 432–440]), 
створення тимчасових слідчих комісій щодо 
розслідування тих чи інших зловживань або 
порушень у діяльності Кабінету Міністрів 
України, контроль і моніторинг з боку від-
повідних контролюючих і правоохоронних 
органів тощо. 
У цьому напрямі законодавство про 

Кабінет Міністрів України явно потребує 
ґрунтовного доопрацювання з метою забез-
печення присутності принципу юридичної 
відповідальності в усіх без винятку важли-
вих сторонах його організації та діяльності. 
Водночас новелізоване в такий спосіб за-
конодавство потребуватиме ретельного та 
всебічного застосування з метою надання 
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зазначеному принципові реалістичності та 
здійсненності.

Висновки
На сьогодні в Україні нормативна скла-

дова відповідальності Кабінету Міністрів 
України в системі відповідальності держави 
не може вважтися інституційно та норма-
тивно завершеною. В її системі досі відсутні 
наріжні, фундаментальні елементи, зокре-
ма: чітко не означені підстави її настання, 
процедури її застосування та санкційний 
«блок». Такий стан об’єктивно вказує на за-
гальну недовершеність вітчизняної моделі 
юридичної відповідальності Кабінету Мі-
ністрів України в системі відповідальності 
Української держави. 
Окреслюючи на конституційному рів-

ні інстанції відповідальності стосовно 
Кабінету Міністрів України, законода-
вець, утім, уникнув визначеності стосовно 
об’єкта його відповідальності. Вважаємо, 
що з огляду на його статус, а також беру-
чи до уваги каталог його повноважень, що 
формалізуються в Конституції та законах 
України, слід вести мову про належне, 
сумлінне, законне виконання усього комп-
лексу повноважень в межах урядової ком-
петенції. 
Щодо юридичної відповідальності Ка-

бінету Міністрів України, то вона не тягне 
за собою припинення його повноважень, а 
лише інші несприятливі правові наслідки, 
зокрема такі, як визнання нечинними і ска-
сування актів Кабінету Міністрів України; 
покладення на Уряд зобов’язання вжити у 
межах компетенції заходів із поновлення 
порушених прав і свобод людини та грома-
дянина тощо. Такі наслідки є засобами дис-
циплінування, забезпечення належної робо-
ти Уряду, мають характер правозабезпечу-
вальних заходів щодо належного здійснен-
ня Кабінетом Міністрів України покладених 
на нього функцій. 
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THE CABINET OF MINISTERS OF 
UKRAINE IN THE SYSTEM OF LEGAL 

RESPONSIBILITY OF THE STATE
The article examines the specifi cs of the Cabi-

net of Ministers of Ukraine’s liability in the system 
of legal liability of the State. It has been noted that 
the government is naturally one of the key actors 
in the system of legal liability of the State. It has 
been proved that legal liability of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine as a structural element of 
legal liability of the State contains exclusively ju-
dicial elements. Moreover, the expansion of the 
Government’s competence prerogative should 
be balanced by strengthening the principles of its 
legal liability in the system of legal liability of the 
State. It has been argued that its occurrence does 
not entail termination of the latter’s powers, but 
only other adverse legal consequences, in par-
ticular, such as: invalidation and cancellation of 
acts of the Cabinet of Ministers of Ukraine; im-
position of an obligation on the Government to 
take measures within its competence to restore 
violated human and civil rights and freedoms, 
etc. Such consequences are recognised as a means 
of discipline, ensuring the proper functioning 
of the Government, and have the nature of law 
enforcement measures for the proper exercise 
of the functions entrusted to it by the Cabinet 
of Ministers of Ukraine. It has been concluded 
that the normative component of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine’s liability in the system of 
state liability cannot be considered institutionally 
and normatively complete. The system still has 
no cornerstone, fundamental elements, in par-
ticular: the grounds for its occurrence, the proce-
dures for its application and the sanctions “block” 
are not clearly defi ned. This situation objectively 
indicates the general imperfection of the national 
model of legal liability of the Cabinet of Ministers 
of Ukraine in the system of liability of the Ukrai-
nian state.

Key words: government, the Cabinet of 
Ministers of Ukraine, state liability, legal liabil-
ity, constitutional and legal liability, normative 
component of legal liability.
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