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Питання неякісного тлумачення правових приписів зачіпає інтереси всіх сторін 
правотворення, правореалізації і правозастосування. Теоретичне і практичне дослі-
дження правоінтерпретаційних помилок дає змогу інтерпретатору уникнути неа-
декватного тлумачення, законодавцю – довести норму до користувача у належному 
сутнісному змісті та надалі – запобігти неадекватному тлумаченню, а правозастосу-
вачу – правильно зрозуміти її зміст і реалізувати на практиці. Отже, необхідність на-
дання теоретико-правової характеристики сутності та видам право інтерпретаційних 
помилок і пошук шляхів їх усунення зумовило актуальність дослідження. 

Для вирішення вказаних завдань було проаналізовано різні погляди щодо сутнос-
ті категорії «інтерпретаційна помилка» та визначення основних причин їх виникнен-
ня вченими-правознавцями. При цьому зазначається, що єдиної класифікації причин 
виникнення таких помилок немає. Також автор наводить приклади помилок самого 
законодавця, що містяться в текстах нормативно-правових актів, які, у свою чергу, 
можуть призводити до помилок у правоінтерпретаційній діяльності надалі.

Зазначається, що законодавець часто припускається помилки при спробі дати 
визначення певних термінів, які є спеціальними юридичними конструкціями, а не 
загальновідомими та широковживаними. Особливо це стосується випадків, коли 
надається роз’яснення термінів один через одного, без точного визначення сутності 
кожного з них. Також непоодинокі випадки мовних помилок у текстах норматив-
но-правових актів, недотримання правил єдності термінології тощо. 

Також немає єдності серед науковців у підставах класифікації самих помилок. 
Авторські класифікації інтерпретаційних помилок дуже різноманітні, насамперед, 
через відсутність єдиних класифікуючих ознак, мають лише одиничні тотожні групи. 

Досліджено запропоновані заходи запобігання та техніко-юридичного подолання 
негативних наслідків правоінтерпретаційних помилок. Одним із заходів ефективної бо-
ротьби з інтерпретаційними помилками автор уважає наявність максимально широкої, 
достовірної інформації про них. Також зазначається, що допоможуть уникати вказаних 
помилок під час тлумачення такі заходи: закріплення поняття правоінтерпретаційної по-
милки в нормативно-правовому акті; підготовка аналітичних узагальнень інтерпретацій-
ними органами таких помилок; прийняття нормативно-правового акта, де буде закріпле-
но основні правила тлумачення та критерії визначення правильності тлумачення. 

Ключові слова: тлумачення права, інтерпретаційна помилка, види помилок, 
негативні наслідки, шляхи подолання. 

The issue of poor-quality interpretation of legal regulations influence on the interests 
of all parties during lawmaking, exercising of law and law enforcement. Theoretical and 
practical studying of law interpretation errors allows the interpreter to avoid inadequate 
interpretation, the lawmaker to bring the norm to the user in the proper substantive content 
and to further prevent the inadequate interpretation, and the law-enforcer to understand 
its content and put it into practice. Therefore, the need for providing a theoretical-legal 
characterization of the essence and types of the law interpretation errors and searching for 
ways of solving them made the relevance of that study.
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In order to solve the mentioned problems, different views regarding the essence of 
the category “interpretation error” were analyzed as well as the identification of the main 
causes of their emergence by legal scholars. It is noted that there is no single classification 
of the causes of such mistakes. The author also gives examples of mistakes made by the 
legislator itself, which are contained in the texts of normative legal acts, which, in turn, may 
cause errors in the law interpretation activity in the future.

It is noted that the legislator often makes mistakes while trying to define certain terms 
that are specific legal constructs rather than the well-known and widely used ones. It is 
especially the case when the terms explanation are given through each other without 
accurately defining the meaning of each one. A legislator makes linguistic errors in texts of 
laws, does not adhere to the rules of unity of terminology.

Also, there is no common opinion among scientists on grounds of errors classification 
themselves. The authorial classifications of interpretation mistakes are very different, 
primarily due to the lack of uniform classifying features, having only single identical groups.

Proposed measures of prevention and technical-legal resolving of negative consequences 
of interpretation errors are studied, such as: systematize information about errors, to give 
determination of interpretation error in a law, to define the rules of interpretation of legal 
norms in a law.

Key words: law interpretation, interpretation mistake, types of mistakes, negative 
consequences, ways of resolving.

Вступ. Питання неякісного тлумачення правових приписів зачіпає інтереси всіх сторін 
правотворення, правореалізації і правозастосування. У зв’язку з цим теоретичне і практичне до-
слідження правоінтерпретаційних помилок актуальне для інтерпретатора, законодавця і право-
користувача. Це дасть змогу інтерпретатору уникнути неадекватного тлумачення, законодавцю – 
довести норму до користувача у належному сутнісному змісті та надалі запобігти неадекватному 
тлумаченню, а правозастосувачу – правильно зрозуміти її зміст і реалізувати на практиці.

Це питання у вітчизняному правовому полі досліджували А.В. Зубенко, В.М. Косович, 
А.В. Мочерад, Н.М. Оніщенко, Ю.Н. Тодика та інші.

Серед закордонних учених слід виокремити М.Л. Голубеву, Н.Н. Крестініну, О.Д. Овчин-
никову, І.В, Чулкову, А.М. Шаганян та інші.

Значну увагу цій проблемі приділила свого часу російська вчена С.Г. Пішіна – як у періо-
дичних виданнях [1; 2], так і у своїй дисертаційній роботі [3]. 

Слід зазначити, що загалом небагато робіт досліджує це питання, увагу в юридичній літе-
ратурі переважно приділяють аналізу різних аспектів правозастосовних і правотворчих помилок, 
у межах якого лише характеризують правоінтерпретаційні помилки. Ці дослідження слугують 
ваговим інформаційним підґрунтям для питання, що досліджується. Адже ми повною мірою 
згодні з А.В. Малько та Н.І. Матузовим, що саме нормативний «правовий акт виступає основою, 
зокрема, для інтерпретаційних актів. Тому помилки, допущені в правотворчому процесі під час 
прийняття нормативного правового акта, з неминучістю спричиняють за собою помилки в пра-
возастосуванні, тлумаченні, автономному регулюванні» [4, с. 138]. 

Отже, це питання залишається малодослідженим, особливо у вітчизняному правовому 
просторі.

Постановка завдання. Основною метою статті є теоретико-правова характеристика сут-
ності та видів правоінтерпретаційних помилок і розроблення шляхів їх усунення. 

Результати дослідження. Є різні погляди щодо сутності категорії «інтерпретаційна помил-
ка». Наприклад, С.Г. Пішіна під правоінтерпретаційною помилкою розуміє відступ, що виникає 
в процесі юридичної інтерпретації, від правил тлумачення, який породжує юридичний результат, 
що суперечить критеріям істинності тлумачення і що тягне негативні соціальні та інші наслідки 
[5, с. 18–19].

С.Г. Пішіна основні причини виникнення правоінтерпретаційних помилок поділяє на три 
групи (рис. 1).

Ю.М. Тодика значно розширює коло причин виникнення правоінтерпретаційних поми-
лок, проте не проводить їхню класифікацію (рис. 2). 

Як ще одну причину вчений виділяє помилки самого законодавця, які унеможливлюють 
правильну інтерпретацію правових норм. Прикладом цього він уважає ситуацію з редакція-
ми Закону України «Про громадянство України». В редакції від 18 січня 2001 р. зазначається,  
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що громадянство України – правовий зв’язок між фізичною особою і Україною, що знаходить 
свій вияв у їхніх взаємних правах та обов’язках [7], тоді як у редакції від 16 квітня 1997 р. грома-
дянство України визначалось як постійний правовий зв’язок особи та Української держави, що 
знаходить свій вияв у їхніх взаємних правах та обов’язках [8]. Це уточнення було більш точним, 
адже підкреслювало, що громадянство – це не просто правовий зв’язок, а постійний правовий 
зв’язок. Наприклад, за оновленою редакцією громадянином України можна вважати й іноземця, 
який має правовий зв’язок з Україною, перебуваючи на її території, проте цей зв’язок є тимча-
совим.

техніко-
юридичні

слабке володіння прийомами юридичної техніки; наслідок 
конфлікту права, що проявляється в наявності полісемії, 
синонімів, архаїзмів, модернізмів, жаргонізмів, іноземних 
слів, професіоналізмів, юридичних кліше та штампів, 
оціночних понять, легальних дефініцій

професійні недостатній професійний рівень осіб, які в межах 
юридичної професії, здійснюють тлумачення права

умови, які сприяють вчиненню помилки і є у свідомості 
інтерпретатора (не є правопорушенням через відсутність 

юридичних умов для ствердження про свідоме здійснення)
морально-
психоло-

гічні

Рис. 1. Класифікація причин виникнення правоінтерпретаційних помилок [6, с. 22]

Основні причини виникнення  правоінтерпретаційних помилок

низький рівень знання права суб’єктом інтерпретаційної діяльності

відсутність у суб’єкта інтерпретаційної діяльності повної інформації 
щодо сфери суспільних відносин

незнання суб’єктом правотлумачної діяльності останніх змін 
законодавства

порушення інтерпретатором правил і способів юридичних засобів 
тлумачення

навмисне перекручення інтерпретатором державної волі, закладеної в 
правовій нормі

поверхове дослідження всіх обставин

Рис. 2. Основні причини виникнення правоінтерпретаційних помилок [9, с. 93]

Отже, усунено основоположний критерій відокремлення статусу громадянина від статусу 
іноземця. Отже, це є прикладом, коли помилки в законодавстві ведуть до помилок в інтерпретаці-
йній діяльності. У зв’язку з цим під час тлумачення цієї норми інтерпретаторам слід акцентувати 
увагу на тому, що громадянство – це не тимчасовий, а стійкий правовий зв’язок між фізичною 
особою і Україною.

А.В. Зубенко також уважає, що діяльність законодавця іноді призводить до виникнення 
необхідності у тлумаченні та його ускладненні саме через помилки законодавця. Наприклад, він 
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припускається помилки під час спроби дати визначення певним термінам, які є спеціальними 
юридичними конструкціями, а не загальновідомими та широковживаними. Прикладом є норми 
Закону України «Про благодійництво та благодійні організації», які визначають поняття благо-
дійна діяльність і благодійна організація: 

− благодійна діяльність – добровільна безкорислива діяльність благодійних організацій, 
що не передбачає одержання прибутків від цієї діяльності;

− благодійна організація – недержавна організація, головною метою діяльності якої  
є здійснення благодійної діяльності в інтересах суспільства або окремих категорій осіб [10].

Тобто маємо замкнені визначення: благодійна діяльність – це діяльність благодійних ор-
ганізацій, а благодійні організації – це ті, що здійснюють благодійну діяльність. Отже, виникає 
необхідність у тлумаченні цієї ситуації: «Благодійною є певна діяльність фізичних або юридич-
них осіб, яка підпадає під кваліфікаційні ознаки, що містяться у визначенні, а благодійною орга-
нізацією є та організація, для якої благодійна діяльність є основною» [11, с. 112].

Щодо класифікації видів правоінтерпретаційних помилок теж має місце різноманіття під-
ходів і поглядів. 

Наприклад, М.Л. Голубєва пропонує виділяти лише три групи:
− логічні помилки (порушення принципів і положень формальної логіки в процесі засто-

сування закону);
− системні помилки (недотримання вимог системності під час тлумачення норм закону); 
− філологічні помилки (неправильне роз’яснення значень і сенсу окремих слів, понять, що 

вживаються в законі) [12, с. 12–13].
Н.М. Оніщенко правоінтерпретаційні помилки класифікує залежно від порушуваного 

правила за способами тлумачення (помилки граматичного, логічного, систематичного, телеоло-
гічного, історико-політичного, функціонального та інших способів) та за обсягами тлумачення 
(помилки необґрунтовано обмежувального або необґрунтовано поширювального тлумачення, 
помилки від «захоплення» буквою закону без врахування його «духу») [13, с. 78–79].

С.Г. Пішіна правоінтерпретаційні помилки поділяє на види залежно від сутності порушу-
ваного правила тлумачення, виокремлюючи такі групи:

− помилки під час відступу від правил визначення об’єкта або предмета тлумачення, що 
призводить до їхнього неправильного встановлення;

− порушення правил під час реалізації наявних способів тлумачення: помилки, що вини-
кають під час здійснення мовного, логічного, систематичного, історико-телеологічного способів 
тлумачення;

− помилка у вигляді прогалини тлумачення (неповне з’ясування сенсу правової норми 
через її невсебічний аналіз);

− помилки в обсязі тлумачення – необґрунтовано обмежувальне і необґрунтовано розши-
рювальне тлумачення;

− помилки офіційного тлумачення і помилки неофіційного тлумачення;
− за характером правового принципу, якому суперечить результат тлумачення (рис. 3);
− характер негативних наслідків, спричинених результатом тлумачення під час наявності 

правоінтерпретаційної помилки: помилка, що спричинила значний збиток, і помилка, що спричи-
нила незначний збиток, і кожна з них – на помилки, що спричинили моральну шкоду, і помилки, 
що викликали матеріальний збиток;

− за зв’язком з юридичними помилками: що спричинили правореалізаційні помилки, що 
спричинили правозастосовні помилки, що спричинили правотворчі помилки;

− за якістю негативних наслідків – усувні і неусувні (аналогічні види виокремлює  
І.В. Чулкова) [14, с. 36–38];

− за галузями права, під час тлумачення норм яких допущено помилки.
На нашу думку, для повноти класифікації до цих груп ще слід додати поділ за складністю 

виявлення на явні і неявні.
Схожу класифікацію пропонує М.Л. Давидова щодо юридичних помилок законодавця: 

явні (наявність яких безспірна – арифметичні, граматичні неточності, фактографічні помилки, 
одруківки, технічні погрішності) та неявні (виявляються у законі з великими труднощами: перша 
група – це невдалі граматичні конструкції, формулювання, зміст яких у принципі зрозумілий, але 
міг би бути виражений значно ясніше і логічно правильніше; друга група – це декларативність, 
інформаційна надлишковість, колізійність, дублювання) [15, с. 317–326].
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П.Б. Євграфов і Є.П. Євграфова теж виокремлюють схожу групу юридичних помилок се-
ред законотворчих: латентні (приховані) та очевидні (явні). Очевидні законодавчі помилки, на 
їхню думку, лежать наче на поверхні і виявити їх не складно, латентні – приховані в тексті закону, 
не дають виявити себе зразу, а лише упродовж певного часу, виказуючи себе у процесі їхньої дії 
в механізмі правового регулювання [16, с. 179]. Цей підхід вважаємо повною мірою застосовний 
і до поділу інтерпретаційних помилок.

Правоінтерпретаційні помилки за характером правового 
принципу, якому суперечить результат тлумачення

помилка, що викликала протиріччя між результатом тлумачення і 
загальноправовим принципом

помилка, що спричинила протиріччя роз’яснення принципу міжнародного 
права

помилка, пов’язана з протиріччям результату тлумачення галузевому
принципу

помилка, що зумовила протиріччя результату тлумачення 
міжінститутському принципу

помилка, що спричинила протиріччя результату тлумачення принципу
підгалузі

помилка, що зумовила порушення принципу правового інституту

помилка, пов’язана з порушенням міжгалузевого принципу

Рис. 3. Класифікація правоінтерпретаційних помилок за характером правового принципу, 
якому суперечить результат тлумачення

Отже, авторські класифікації інтерпретаційних помилок дуже різноманітні, насамперед, 
через відсутність єдиних класифікуючих ознак, маючи лише одиничні тотожні групи.

В.М. Косович дослідив нормативно-правові України на предмет відповідності їхнього 
тексту мовним правилам, вказує на наявність у них чималої кількості мовних помилок, що при-
зводить до виникнення інтерпретаційних помилок. Як основні причини він виокремлює такі: 

− певну «затеоретизованість» наукових досліджень;
− плюралізм наукових підходів; 
− суттєві відмінності між доктринальними напрацюваннями та мовними правилами,  

закріпленими в таких актах. 
Як заходи подолання зазначених недоліків учений пропонує такі:
− провести уніфікацію наявних щодо правничої мови результатів досліджень і сформува-

ти єдину наукову доктрину; 
− удосконалити на цій основі нормативні і рекомендаційні приписи, які встановлюють 

правила текстуального оформлення нормативно-правових актів; 
− запровадити практики проведення мовних експертиз проєктів нормативно-правових актів; 
− залучити до розроблення проєктів нормативно-правових актів фахівців із питань прав-

ничої мови; 
− розробити словники юридичної термінології [17, с. 398].
А.В. Мочерад за результатами аналізу техніко-технологічного показника ефективності 

інтерпретаційної діяльності встановив безпосередній зв’язок між якістю й ефективністю: на-
лежна техніко-технологічна якість інтерпретаційного акта, тобто коли зрозумілість є умовою 
його застосування, зумовлює ефективність цього акта. І, навпаки, неналежна якість акта тлу-
мачення (нормативні положення якого є нечіткими, незрозумілими, суперечливими, неповни-
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ми) спричинює недостатню або навіть малоефективну дію акта інтерпретаційної діяльності  
[18, с. 33].

Для формування техніко-юридично якісних інтерпретаційних актів, на думку вченої, тре-
ба усунути дві головні перешкоди. 

Розробити для інтерпретаторів норм права конкретизовані рекомендації щодо організації 
оптимально вдалого процесу інтерпретації та вдосконалення всіх його форм і видів. Усунути про-
блему відсутності уніфікованих правил створення інтерпретаційних актів, створивши єдиний за-
конодавчо закріплений документ, який міститиме вимоги, правила, принципи інтерпретаційної ді-
яльності. Це дасть змогу істотно підвищити рівень ефективності актів інтерпретаційної діяльності. 

Забезпечити відповідний рівень техніко-юридичних знань інтерпретаторів – вміння опе-
рувати теоретично і практично категоріями інтерпретаційної техніки, володіння культурою мис-
лення та мистецтвом логічного аналізу, знання загальних законів аналізу й уміння правильно 
їх вибудовувати в письмовій та усній формах. До того ж слід залучати до процесу тлумачення 
фахівців – нормопроєктантів, знавців юридичної техніки, проводити відповідне навчання задля 
підвищення рівня спеціальних знань суб’єктів інтерпретаційної діяльності.

В аспекті вироблення ефективних напрямів техніко-юридичних умов виникнення право-
інтерпретаційних помилок слушною виявляється думка С.Г. Пішиної, яка в основу заходів кладе 
застосування юридичної техніки у процесі створення норми права. Зокрема, на її думку, необ-
хідно виключити або звести до мінімуму використання в правовому тексті синонімів і сино-
німічних понять, полісемічних слів і зовнішніх лексичних смислових відступів, непоширених 
архаїзмів і жаргонних слів. Іноземні слова слід використовувати в тексті норми тільки в тому 
разі, якщо вони стали частиною вітчизняної мови, а так слід використовувати еквівалент слова 
у вітчизняній мові. Іноземні терміни доцільно включати в текст нормативного акта в оригіналі, 
супроводжуючи перекладом. Відсутня необхідність у виключенні з тексту норм кліше та штам-
пів. Оціночні поняття бажано вживати тільки за наявності нормативно закріплених критеріїв їх 
визначення. Під час створення норми законодавцю слід обирати слова з обмеженою кількістю 
значень, супроводжувати професіоналізми в нормі легальною дефініцією. При цьому легальни-
ми дефініціями доцільно супроводжувати не тільки терміни, але і слова, вжиті законодавцем  
у тому значенні, в якому вони зазвичай не вживаються. Легальна дефініція повинна включати  
в себе всі суттєві ознаки явища, найбільш зручно подавати її у формі переліку, розташовувати  
в першому розділі нормативного акта. Доцільно прагнути до скорочення вживання в норматив-
них актах бланкетної норми. У преамбулу слід включати всі відомості, здатні висвітлити історич-
ну обстановку, в якій був створений нормативний акт, а також мету створення нормативного акта. 

До того ж однією з вимог ефективної боротьби з інтерпретаційними помилками є наяв-
ність максимально широкої, достовірної інформації про них. У цьому сенсі значну роль відіграє 
статистика, яка широко охоплює явища правозастосовної та правоінтерпретаційної практики. 
Аналітичні узагальнення інтерпретаційних органів дають змогу виявляти і вести цілеспрямовану 
боротьбу з їх усунення [19, с. 23–24].

У продовження думки вченої слід зазначити таке. Необхідно визначити, в якому норматив-
но-правовому акті слід закріпити поняття правоінтерпретаційної помилки. На додаток до цього необ-
хідне нормативне закріплення правил тлумачення та критеріїв визначення правильності тлумачення.

Висновки. Отже, під час тлумачення необхідно використати всі його способи в сукуп-
ності для того, щоби спрямувати інтелектуально-розумовий процес інтерпретатора на розуміння 
і роз’яснення істинного сенсу норми права, закладеного в неї законодавцем. Процес тлумачен-
ня покликаний забезпечити повну і всебічну реалізацію норм права в діяльності усіх правоза-
стосовних органів. За відсутності такого комплексного підходу до норми, що інтерпретується, 
вірогідність виникнення помилок зростає. Відповідно, інтерпретаційна діяльність сприяє одна-
ковому розумінню і застосуванню норм права і робить вплив на стан законності і правопорядку  
в суспільстві [20, с. 25].

Отже, доведено актуальність і поширеність як у правовому просторі, так і в часі проблеми 
регулювання правоінтерпретаційних помилок, що вимагає розроблення оптимального способу 
її правового вирішення.

Список використаних джерел:
1. Пишина С.Г. Понятие интерпретационной ошибки. Проблемы юридической науки  

и практики в исследованиях адъюнктов и соискателей : cб. науч. тр. Нижний Новгород, 1999.  
Вып. 5. Ч. 2. С. 110–118. 



9

Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових учень

2. Пишина С.Г. Интерпретационные ошибки, возникающие при осуществлении грамма-
тического способа толкования. Проблемы юридической техники : сб. науч. ст. Нижний Новгород, 
2000. С. 249–256.

3. Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки. Проблемы теории и практики :  
дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород, 2000. 176 с. 

4. Российская правовая политика : курс лекций / под ред. Н.И. Матузова, А.В. Малько. 
Москва, 2003. 528 с.

5. Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки. Проблемы теории и практики :  
дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород, 2000. 176 с.

6. Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки. Проблемы теории и практики :  
автореф. … дисс. канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород, 2000. 24 с.

7. Закон України «Про громадянство України» № 2235-III від 18 січня 2001 р. Голос  
України від 6 березня 2001 р. № 42.

8. Закон України «Про громадянство України» № 1636-XII від 8 жовтня 1991 р. в редакції 
Закону № 210/97-ВР від 16.04.1997. ВВР. 1997. № 23. Ст. 169.

9. Тодыка Ю.Н. Толкование Конституции и законов Украины: теория и практика : моно-
графия. Xарьков : Факт, 2003. 328 с.

10. Закон України «Про благодійництво та благодійні організації» від 16 вересня 1997 р. 
№ 531/97-ВР. Відомості Верховної Ради України від 02.12.1997. 1997. № 46.

11. Зубенко А.В. Помилки в інтерпретаційних актах: походження та засоби усунення.  
Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 18 : Економіка і право. 2013. Вип. 21.  
С. 110–115.

12. Голубева М.Л. Судебная ошибка: теоретико-прикладной анализ : автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. Нижний Новгород, 2009. 21 с.

13. Оніщенко Н.М. До питання про доктринальні юридичні помилки: природа та шляхи 
подолання. Часопис цивільного і кримінального судочинства. № 2 (29). С. 75–84.

14. Чулкова И.В. К вопросу о совершенствовании правовой политики: Об ошибках  
в толковании права. Гуманизм и политика: тезисы докладов. Москва, 1994. С. 36–38.

15. Давыдова М.Л. Явные и неявные ошибки законодателя: проблемы классификации и 
правовые последствия. Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устранения 
в постсоветских государствах : материалы Международного научно-практического круглого сто-
ла. 29–30 мая 2008 г. Москва : Издательство «Проспект», 2009. С. 317–326. 

16. Евграфов П.Б., Евграфова Е.П. Преодоление законотворческих ошибок Конститу-
ционным судом Украины. Правотворческие ошибки: понятие, виды, практика и техника устра-
нения в постсоветских государствах : мат-лы Междунар. науч.-практ. круглого стола, 29–30 мая 
2008 г. / под ред. В.М. Баранова, И.М. Мацкевича. Москва : Проспект, 2009. С. 171–183.

17. Косович В.М. Загальнотеоретичі аспекти удосконалення нормативно-правових актів 
України : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Львів, 2015. С. 398.

18. Мочерад А.В. Ефективність інтерпретаційної діяльності: техніко-технологічні аспек-
ти. Порівняльно-аналітичне право. 2016. № 4. С. 30–33.

19. Пишина С.Г. Правоинтерпретационные ошибки. Проблемы теории и практики : авто-
реф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Нижний Новгород, 2000. 24 с.

20. Овчинникова О.Д., Шаганян А.М. Некоторые проблемы интерпретации норм права. 
Юристъ-правоведъ. 2017. № 4 (83). С. 22–26.



10

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

© БЕЛІЧЕНКО О.В. – асистент кафедри теорії, історії та філософії права (Навчально-
науковий інститут права, психології та інноваційної освіти Національного університету «Львівська 
політехніка»)

УДК 343.13 (477) (091) «17» 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.2

БЕЛІЧЕНКО О.В.

ПОГЛЯДИ УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ-ПРАВОЗНАВЦІВ XIX СТОЛІТТЯ 
НА СУДОЧИНСТВО ЗА РУСЬКОЮ ПРАВДОЮ

У XIX столітті історико-правова наука виходить за рамки формального та ра-
ціонального пояснення історичного процесу та стає більш вимогливою до аналізу 
історико-правових письмових правил. Саме в цей час історія місцевого права вини-
кла як наука, в якій зроблено низку актуальних наукових досліджень і нині.

Одним із ключових питань, що привертають увагу істориків права в XIX сто-
літті, було вивчення Руської Правди у всіх її аспектах.

Першим, хто розпочав дослідження Руської Правди, був Й.Ф.Г. Еверс, який на-
магався пояснити всі події у світлі «теорії життєвого шляху предків».

Варто згадати праці О.П. Куніцина, які зосереджувались переважно на особли-
востях судочинства в Новгороді, беручи Руську Правду за першоджерело.

Зазначається, що В.А. Ліновський у своїх роботах підкреслює відповідність 
між судовим процесом у Київській Русі та європейським законодавством, яке вод-
ночас мало своєрідний національний специфічний характер.

В.Г. Демченко, який народився на Черкащині, довів, що Руська Правда містить до-
сить систематично виокремлені процесуальні аспекти, пов’язані з показаннями свідків.

Слід визнати, що М.І. Ланге обґрунтовано характеризує учасників судового 
процесу на основі Руської Правди та аналізує його основні етапи.

Уродженець Чернігівщини Ф.І. Леонтович у своїх фундаментальних дослі-
дженнях зробив порівняльний опис процесуального права Руською Правдою та 
Статутом Литовської Республіки. Отже, він довів безпосередній зв’язок між цими 
двома епохами в історії українського процесуального права.

Звернуто увагу, що М.О. Максимейко стверджував, що основним джерелом 
Литовських Статутів було «руське звичаєве» право, а звертання до польського та 
німецького права було пов’язане лише з редакційними потребами.

Зроблено висновок, що поява перших робіт та концепційно основна увага уче-
них-правознавців ХІХ століття приділялася судочинству Київської доби загалом та 
Руської Правди зокрема. Важливо те, що значний внесок у розробку історико-пра-
вових проблем вносять вихідці з України, які вперше поставили питання про іс-
нування окремого, західно-руського, тобто українського і білоруського права, зі 
своїми специфічними особливостями. А це вже був крок до виокремлення історії 
держави і права України в самостійну науку.

Ключові слова: судочинство, Руська Правда,  історико-правова школа, 
юридичний процес, інститути процесуального права.

In the 19th century historical and legal science goes beyond the formal and rational 
explanation of the historical process and becomes more demanding to the analysis of the 
historical and legal written rules. It was at that time that the history of the local law set up 
as a science in which a number of scientific researches relevant even today were made.

One of the key issues attracting attention of the historians of law in the 19th century 
was the study of Rus’ka Pravda in all its aspects.

The first one to begin researching Rus’ka Pravda was J.F.G. Evers who tried to 
explain all the events through the light of the “theory of ancestral way of life”.

It is worth mentioning the works by O.P. Kunitsyn who focused mostly on the 
peculiarities of judicial procedure in Novgorod taking Rus’ka Pravda as the primary 
source.
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It is stated that V.A. Linovs’ky in his works emphasizes the correspondence between 
the judicial proceeding in Kyiv Rus’ and the European law, which at the same time had 
its own original national specific character.

Born in Cherkassy region V.G. Demchenko proved that Rus’ka Pravda contains quite 
systemically distinguished procedural aspects related to witnesses’ testimonies.

It must be acknowledged that M. Lange reasonably characterizes the participants of 
the judicial process based on Rus’ka Pravda and analyses its basic stages.

Native of Chernigiv region F.I. Leontovych in his fundamental researches made a 
comparative description of procedural law by Rus’ka Pravda and the Statute of Lithuania. 
Consequently, he proved the immediate relation between these two epochs in the history 
of Ukrainian procedural law.

It is noted that M.A. Maximeiko claimed that the main source of Lithuanian statutes 
was the “Russian custom” law, and the appeal to Polish and German law was very 
important for the editorial board.

A proposal was made, which was the first work and conceptually the main attention of 
law students of the nineteenth century was given to the judiciary of Kiev, and the Russian 
Truth is required. Importantly, this is the study of the historical and legal problems that 
exist in Ukraine, which for the first time raised the question of the existence of separate, 
West-Russian, Ukrainian and Belarusian rights, which have special needs. It was already 
a step towards highlighting this history and the rights of Ukraine in its own science.

Key words: judicial proceeding, Rus’ka Pravda, historical and legal school, judicial 
process, procedural law institutes.

Вступ. Аналіз праць українських учених-юристів з досліджень процесуального права за 
Руською Правдою дає підстави констатувати зростання зацікавленості проблематикою щодо ста-
новлення та розвитку зазначеної інституції в історії права України. Одним з аспектів таких дослі-
джень є вивчення  поглядів на процесуалістику українських учених ХІХ століття.

Право Київської Русі складалося і вдосконалювалося у процесі еволюції Давньоруської 
держави. Початковим його джерелом був звичай. Саме на ньому базувалися правові пам’ятки, 
серед яких найвідомішою була Руська Правда, де найповніше подано характерні для того часу 
правові норми. Особливу увагу заслуговує історія кодифікації процесуального права. Натепер 
вагоме значення для дослідження вітчизняного процесуального права, його становлення та роз-
витку має дослідження функціонування цієї інституції на підставі Руської Правди як першого ко-
дифікаційного збірника юридичних норм на українських землях. Актуальність цієї теми полягає  
в доведенні важливості встановлення та розвитку правового регулювання  відносин в юридично-
му процесі сьогодення.

Огляд останніх джерел та публікацій. Вагомий внесок у дослідження вказаної тематики 
зробили такі вчені, як В.А. Греченко, який видав низку наукових досліджень, присвячених погля-
дам на процесуальне право О. Рейца, М.І. Ланге, М.Л. Дювернуа; у співавторстві з О.М. Головком 
опублікована його стаття, де розглядаються напрями діяльності Дерптської історико-правової 
школи. Вийшли наукові розвідки В.М. Заруби, присвячені питанням історико-правових поглядів 
учених цього періоду. Однак натепер у вітчизняній історико-правовій науці немає ґрунтовного 
висвітлення поглядів учених ХІХ століття на процесуальне право за Руською Правдою.

Постановка завдання. Виходячи із проблематики зазначеної статті, метою статті є з’ясу-
вання особливостей дослідження судочинства українськими вченими права у XIX столітті, зо-
крема аналіз їхніх поглядів на процесуальні відносини в Давньоруській державі в період її ста-
новлення та розвитку на стадіях досудового розгляду й судочинства за нормами Руської Правди 
та інших джерел права, котрі мали значний вплив та стали основним джерелом у подальшій 
кодифікації норм процесуального права.

Результати дослідження. У XIX столітті, коли наші землі перебували в колоніальній за-
лежності від Російської та Австро-Угорської імперій, власне українська історико-юридична на-
ука ще не виокремилася і перебувала під впливом загальноімперських концепцій, а про її уса-
мостійнення не йшлося навіть на дискусійному рівні. Історія права як наука бере свій початок  
у XVIII ст. на теренах Російської імперії, до складу якої тоді входила більша частина українських 
земель, виділившись з інших суспільних наук, паралельно з філософією та історією. 

У першій половині ХІХ століття історико-правова наука виходить за рамки формального, 
раціоналістичного пояснення історичного процесу, підвищуються вимоги до критичного аналізу 
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пам’яток права. Саме у XIX столітті історія вітчизняної держави і права оформилася як наука, 
оскільки саме в цей період з’являються серйозні, затребувані донині праці, що заклали її основу 
та однойменного навчального курсу. Слід відзначити, що низка вчених, яких можна віднести до 
родоначальників вітчизняної історії права, працювали у вказаний період у Харківському, Київ-
ському та Новоросійському (Одеському) університетах. 

Однією з головних наукових проблем, навколо якої концентрувалася увага істориків права 
ХІХ ст., було дослідження Руської Правди в її найрізноманітніших аспектах, зокрема особливості 
процесу та судочинства. Це знайшло свій відбиток у роботах цілої плеяди істориків права XIX ст. 

Одним із перших, хто почав проводити дослідження Руської Правди, є родоначальник 
історико-юридичної школи Російської імперії Й.Ф.Г. Еверс, наукові інтереси якого були зосере-
джені на дослідженнях найдавнішого періоду в історії української державності. Він є автором 
першого наукового дослідження з цієї проблематики «Древнейшее русское право в историческом 
его раскрытии». У зазначеній роботі вчений намагається пояснити всі події крізь призму «теорії 
родового побуту», суть якої полягає в тому, що людське суспільство розвивається з сім’ї на чолі 
з господарем будинку до роду із старійшиною, до племені з вождем і, нарешті, до народності з 
правителем. Законодавчий акт і право загалом досліджуються ним у співвідношенні з певним 
рівнем розвитку суспільства, з політичним і зовнішньополітичним контекстом [1, с. 10–11]. 

У 1836 р. Й.Ф.Г. Еверс видає підручник з історії законодавства «Опыт  истории Российских 
государственных и гражданских законов», який був російським перекладом праць О. Рейца. 
У ній автор уже спеціально виділяє підрозділи, присвячені судочинству (у вказаній книзі § 17, 
с. 72–75), вказуючи, що судочинство за Руською Правдою було досить простим, як і саме право,  
і частіше здійснювалося тими, хто перебував «у тяжбі». Хоча цій проблемі приділено лише кілька 
сторінок, що не могло не вплинути на глибину та широту її висвітлення, проте вона фактично 
вперше розглядається спеціально [2, с. 30–31].

Слід відзначити також роботу О.П. Куніцина «Историческое изображение древнего судо-
производства в России», що була підготовлена і дозволена цензурою до друку ще у 1825 р., але 
опублікована лише 1843 р. [3]. Якби не ця обставина, то саме його, а не Й.Ф.Г. Еверса слід було 
б вважати засновником вітчизняної давньої історії права. У своїй праці О.П. Куніцин зосередив 
увагу на особливостях судочинства у Новгороді і тому для нас його робота цікава лише з точки 
зору порівняльного аналізу цього судочинства з аналогічним у Києві.

Професор Рішельєвського ліцею (Одеса), магістр Університету Св. Володимира В.А. Лі-
новський у своїй роботі про слідче кримінальне судочинство значну увагу приділив такій формі 
кримінального процесу, як розшуковий (інквізиційний) процес, висвітливши такі стадії процесу, 
як слідство, вирок, виконання вироку [4]. Досліджуючи генезис процесуального права, В.А. Лі-
новський доходить висновку, що вітчизняне право розвивалося у контексті європейського права, 
але при цьому мало свої оригінальні риси та національну специфіку. 

Професор Харківського університету С.В. Пахман у своїй магістерській дисертації «О су-
дебных доказательствах по древнему русскому праву, преимущественно гражданскому, в истори-
ческом их развитии» (1851 р.)  основну увагу приділив утворенню та розвитку судових доказів до 
початку XV ст., розглянувши такі аспекти: погляд на утворення і розвиток системи судових дока-
зів загалом, огляд судових доказів нарізно і огляд доказів у взаємному їх відношенні [5, с. 11–12]. 

З монографій, що були опубліковані до судової реформи, слід відзначити «Теорию улик» 
А.С. Жиряєва (Дерпт, 1855), в якій автор основну увагу приділив розробці теорії про непрямі 
докази. У його класифікації непрямі докази поділялися на обвинувальні та виправдовувальні, 
загальні та окремі, він диференціював їх залежно від форм зв’язку з предметом доказування чи за 
часом виникнення. Найважливішим А.С. Жиряєв вважав поділ непрямих доказів за характером 
зв’язків на п’ять видів, а саме: коли ці докази є причиною розслідуваного злочину, його наслід-
ком, умовою, а також коли вони зумовлені його вчиненням [6. с. 45–46]. 

Уродженець Черкащини, випускник Київського університету В.Г. Демченко у своїй магістер-
ській дисертації  «Историческое исследование о показаниях свидетелей как доказательстве по делам 
судебным, по русскому праву до Петра Великого» (1859 р.) [7] детально розглянув становлення та-
кого важливого інституту процесуального права, як інститут свідчення. Автор вважав, що в Руській 
Правді досить системно сформульовано процесуальні аспекти, пов’язані з показами свідків, і не ви-
падково, що відповідний розділ книги має назву «Вчення Руської Правди про покази свідків».

Основний аспект досліджень з історії права відомого вченого, уродженця України, 
М.І. Ланге пов’язаний з вивченням Руської Правди, а також давньоруського кримінального пра-
ва та судочинства. У 1860 році вчений видає фундаментальну наукову працю «Исследование 
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об уголовном праве Русской Правды», де ґрунтовно аналізує, крім кримінального права, оригі-
нальність функціонування судочинства в тогочасний період. Важливо зазначити, що М.І.  Ланге 
переконливо доводить, що джерелом цієї пам’ятки Київської Русі є слов’янське, а не норманське 
походження [8, с. 311]. Учений обґрунтував тезу про гуманізм давньоруського судочинства та 
кримінального права, на відміну від європейської середньовічної процесуалістики. Проте у зв’яз-
ку з цим викликає деякий сумнів його переконання про негативний вплив європейської теорії на 
розвиток російського законодавства. 

Беззаперечно, можна стверджувати, що М.І. Ланге вперше у своїй роботі аргументовано та 
детально охарактеризовує учасників юридичного процесу за Руською Правдою, проводить аналіз ос-
новних стадій цього процесу та процесуальних доказів. М.І. Ланге акцентує увагу на такій особливос-
ті тогочасного процесу, як зацікавленість самих позивачів у порушенні кримінальної справи. Зокрема, 
потерпіла сторона сама мусила відшуковувати винуватого, вести його на «звід», а також для пере-
конливості доказів піддавати його тортурам через випробування залізом, знаходити свідків. І лише 
після проведення всіх необхідних процесуальних дій приватними особами позивач і відповідач могли 
звертатися до продовження судового розгляду [9, с. 37]. Учений вперше довів, що будь-яка справа про 
вбивство могла розпочинатися за умови наявності трупа вбитої людини. Загалом, як указують джере-
ла процесуального права Київської Русі, слідчі дії могли починатися такими способами, як піймання 
з «поличним», виявленням або вказівкою на сліди злочину та через наклеп. 

Професор Новоросійського (Одеського) університету М.Л. Дювернуа у своїй магістер-
ській дисертації «Источники права и суд в древній России. Опыты по истории руського граж-
данского права» (1869 р.) відтворив цілісну картину давньоруського юридичного побуту. Ніхто 
до М.Л. Дювернуа та після нього з такою глибинною деталізацією не досліджував походження  
і роль послушества. У його трактуванні цей термін має значення підтримки самої сутності права, 
яке виводиться на суд. До важливих досягнень досліджень М.Л. Дювернуа можна віднести пере-
конливий доказ того, що давньоруське право створювалося не законодавцем, а самим життям, що 
його норми вироблялися в цивільному обігу, в юридичних угодах [10, с. 8]. 

Початок нового етапу розвитку історико-правової науки в Україні пов’язаний з діяльністю 
М.Д. Іванішева (1811–1874, ректора Київського університету у 1862–1865 рр.). У своїй докторській 
дисертації «О плате за убийство в древнем русском и других славянских законодательствах в сравне-
нии с германской вирою», захищеній 1840 року [11], уперше висунув питання про необхідність по-
рівняльного вивчення слов’янського права для того, щоб уяснити право давньоруське, першим почав 
вивчення цього питання, показав типове в звичаєвому праві цих народів, відмінності та особливості 
провадження кримінального процесу. М.Д. Іванішев був засновником знаної в історико-правовій нау-
ці київської історико-юридичної школи (школи істориків західноруського права), яка почала формува-
тися у 60-ті рр. ХІХ ст. Ця школа була об’єднана спільними методологічними підходами та напрямом 
наукових інтересів щодо вивчення державних установ та права Великого князівства Литовського.

Уродженець Чернігівщини, випускник юридичного факультету Київського університету 
Св. Володимира, ректор Новоросійського (Одеського) університету (1869–1877 рр.) Ф.І. Леон-
тович у своїх фундаментальних дослідженнях литовсько-руського права розвивав вказані вище 
положення київської історико-юридичної школи, зробив порівняльну характеристику процесу-
ального права за Руською Правдою та Литовським Статутом. Великою заслугою Ф.І. Леонтовича 
був порівняльний аналіз Руської Правди і Статутів Великого князівства Литовського, в результаті 
якого він дійшов висновку про безпосередній зв’язок процесуального права Київської Русі та 
Великого князівства Литовського і про те, що судочинство Литовської доби базувалося  на судо-
чинстві Київської Русі [12].

Наукова діяльність Ф.І. Леонтовича  як історика права була багатоаспектною.  Так, досить 
багато його праць присвячено дослідженню права слов’янських народів. Це, зокрема, «Державне 
значення старого  Дубровника», «Джерела з історії слов’янських законодавств»,  «Звичаєве пра-
во південних слов’ян», «Показання джерел та досліджень з історії слов’янських законодавств». 
Ф.І. Леонтович вважав вивчення законодавства Київської Русі надзвичайно важливою частиною 
історії права, оскільки вони містять чималу кількість спільних рис з Руською Правдою, пояснюючи 
юридичні особливості в процесуальному праві доби раннього середньовіччя.  Отже, Ф.І. Леонто-
вич виявив правові традиції за Руською Правдою в литовсько-руському праві, сприймав сучасне 
звичаєве право як спільне джерело для давньоруського та литовсько-руського права [13; 14].

Розвиваючи положення київської історико-юридичної школи, інший учений М.О. Макси-
мейко дійшов висновку, що литовсько-руська і московська системи права є «не послідовними стаді-
ями розвитку руського права, а різними його типами» [15, с. 14]. Уродженець Сумщини, випускник 
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Університету Св. Володимира М.О. Максимейко довгі роки працював у Харківському університеті. 
1915 року успішно захистив дисертацію на тему «Опыт критического исследования Русской Прав-
ды» та здобув ступінь доктора права. М.О. Максимейко, використовуючи основні ідеї цієї школи, 
розвивав ідеї Ф.І. Леонтовича щодо зв’язку права Литовсько-Руської держави з Руською Правдою. 
Новацією було те, що М.О. Максимейко зосередив свою увагу на вивченні джерел Литовських 
Статутів. Ця проблема була гостро дискусійною у тодішній історіографії, оскільки представники 
литовської і польської наукових шкіл фактично в один голос підкреслювали спорідненість Литов-
ських Статутів з польсько-литовським правом, а російські вчені – з «руським». М.О. Максимейко 
небезпідставно стверджував, що основним джерелом Литовських Статутів було «руське звичаєве» 
право, а звертання до польського та німецького права було пов’язане лише з редакційними потре-
бами. Його аксіома про те, що «українське право – право козацької України, що через Литовський 
Статут зв’язується з Руською Правдою» у 1926 році була підтримана на рівні найвищої академічної 
установи країни та стала програмним принципом діяльності Комісії для виучування історії захід-
но-руського та українського права при ВУАН [16, с. 10–11]. 

Висновки. Аналіз досліджень українських учених-правознавців ХІХ століття судочин-
ства за Руською Правдою показав, що вивчення цієї проблеми почалося з середини XIX століття. 
Поява перших робіт та концепційно основна увага приділялася судочинству Київської доби за-
галом та Руської Правди зокрема. Важливо те, що значний внесок у розробку історико-правових 
проблем вносять вихідці з України, які вперше поставили питання про існування окремого, за-
хідно-руського, тобто українського і білоруського права, зі своїми специфічними особливостями. 
А це вже був крок до виокремлення історії держави і права України в самостійну науку. Проте, 
незважаючи на досить вагомі досягнення, є лише окремі роботи, в яких фрагментарно досліджу-
ються  деякі аспекти розвитку судочинства за Руською Правдою.
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ПОНЯТТЯ, СУТНІСТЬ ТА ОЗНАКИ СУБ’ЄКТИВНОГО ЮРИДИЧНОГО 
ОБОВ’ЯЗКУ ЯК СКЛАДНИКА ЗМІСТУ ПРАВОВИХ ВІДНОСИН 

У СФЕРІ ПРИКОРДОННОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

У статті аналізуються наукові погляди щодо розуміння поняття та сутності 
суб’єктивного юридичного обов’язку, а також його загальні та специфічні ознаки 
як складника змісту правових відносин у сфері прикордонної безпеки України.

Акцентується увага на тому, що саме зміст правовідносин є способом взаємного 
зв’язку між суб’єктами правовідносин завдяки реалізації ними своїх суб’єктивних 
юридичних прав і суб’єктивних юридичних обов’язків у формі службових повнова-
жень військовослужбовців та інших суб’єктів сфери прикордонної безпеки України.

Зазначається, що поняття суб’єктивного юридичного обов’язку трактується 
вітчизняними та зарубіжними науковцями по-різному, при цьому жодне з проа-
налізованих визначень не містить усієї низки його сутнісних ознак. Проте аналіз 
наявних у науці визначень суб’єктивного юридичного обов’язку дає змогу загалом 
окреслити його загальні ознаки.

Наголошується, що виокремлення особливостей змісту публічно-правових 
охоронних і захисних відносин у сфері прикордонної безпеки України дало мож-
ливість автору виділити та проаналізувати специфічні ознаки суб’єктивного юри-
дичного обов’язку, які характерні саме для змісту досліджуваних правовідносин.

Також підкреслюється, що обсяг змісту конкретних правовідносин, які реалі-
зуються суб’єктами в досліджуваній сфері, виступає у формі службових повнова-
жень відповідної посадової особи та багато в чому залежить від правового статусу 
військовослужбовця або працівника, які виступають як їхні учасники.

На підставі аналізу загальних і специфічних ознак суб’єктивного юридичного 
обов’язку як важливого складника змісту правовідносин у сфері прикордонної без-
пеки України автором сформульовано таке його визначення з урахуванням дослі-
джуваної сфери – це надана юридичними нормами праводієздатному спеціальному 
суб’єкту правовідносин у сфері прикордонної безпеки України у формі службових 
повноважень міра необхідної (належної) поведінки зобов’язаного учасника, реалі-
зація якої забезпечується можливістю застосування державного примусу з метою 
охорони державно-суспільних та індивідуальних інтересів.

Ключові слова: суб’єктивний юридичний обов’язок, суб’єктивне юридичне 
право, правові відносини, службові повноваження, сфера прикордонної безпеки 
України, Державна прикордонна служба України.

The article analyzes the scientific views on the understanding of the concept and 
nature of the subjective legal obligation, as well as its general and specific features as 
a component of the content of legal relations in the field of border security of Ukraine.

Attention is drawn to the fact that the content of the legal relationship is a way of 
mutual connection between the legal entities through the exercise of their subjective legal 
rights and subjective legal responsibilities in the form of official authority of military 
personnel and other subjects of border security of Ukraine.

It is noted that the concept of subjective legal obligation is interpreted differently by 
domestic and foreign scientists, and none of the analyzed definitions contains all of its 
essential features. However, an analysis of the definitions of a subjective legal obligation 
existing in science makes it possible to outline its general features.

It is emphasized that the separation of features of the content of public-legal security 
and protective relations in the field of border security of Ukraine enabled the author 
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to identify and analyze the specific features of the subjective legal obligation that are 
specific to the content of the investigated legal relations.

It is also emphasized that the content of specific legal relationships implemented by 
the subjects in the field of research acts in the form of official authority of the relevant 
official and largely depends on the legal status of the serviceman or employee acting as 
their participants.

Based on the analysis of the general and specific features of the subjective legal 
obligation as an important component of the content of legal relations in the field of 
border security of Ukraine, the author formulated such definition of him in the light of 
the investigated sphere – this is provided by the legal norms of a competent legal entity 
in the field of border security in Ukraine a form of official authority a measure of the 
necessary (proper) behavior of the obliged participant, the realization of which is ensured 
by the possibility of applying state coercion with for the protection of state-public and 
individual interests.

Key words: subjective legal obligation, subjective legal law, legal relations, official 
authority, border security of Ukraine, State Border Guard Service of Ukraine.

Вступ. Правові відносини у сфері прикордонної безпеки, як і в будь-якій іншій сфері пра-
вового регулювання України, поєднують у собі юридичне та фактичне начало, під якими ро-
зуміються, по-перше, юридичні норми, що приймаються з метою регулювання, унормування 
певних стосунків у конкретній сфері; по-друге, фактичні відносини, що унормовуються зазна-
ченими правовими нормами завдяки розподілу ними суб’єктивних юридичних прав і суб’єктив-
них юридичних обов’язків між їхніми учасниками. Зазначені права й обов’язки становлять зміст 
правовідносин [1, с. 395; 2, с. 204; 3, с. 230]. Адже саме зміст правових відносин є способом 
взаємного зв’язку між їхніми суб’єктами завдяки реалізації ними своїх суб’єктивних юридичних 
прав і суб’єктивних юридичних обов’язків у формі службових повноважень конкретних військо-
вослужбовців і працівників сфери прикордонної безпеки.

Без цілеспрямованого виконання конкретно визначених діянь, викладених у змісті право-
відносин їхніми учасниками задля досягнення приватно-публічного чи публічно-державного ін-
тересу, правовідносини залишатимуться «мертвою» моделлю, недієвою теоретичною конструк-
цією, яка не виконала своєї регулятивної ролі у сфері прикордонної безпеки держави.

Загальнотеоретичним питанням суб’єктивних юридичних прав і суб’єктивних юридич-
них обов’язків як змісту правових відносин присвячені наукові праці таких вітчизняних і зару-
біжних учених, як: С.С. Алексєєва, С.Д. Гусарєва, А.В. Дайсі, О.Р. Дашковської, А.М. Завального, 
М.І. Козюбри, А.М. Колодія, А. Міцкевича, О.В. Петришина, Л.О. Морозової, П.М. Рабіновича, 
А.Ю. Олійника, О.Ф. Скакун, І.А. Сердюка, О.І. Харитонової та інших. 

Однак у роботах вищезазначених та інших науковців оминаються увагою поняття, сут-
ність і специфічні ознаки змісту правових відносин, які реалізовуються у вузьких правоохорон-
них сферах життєдіяльності держави з урахуванням сучасних викликів і загроз.

Постановка завдання. Метою статті є з’ясування поняття, сутності, загальних і спе-
цифічних ознак суб’єктивного юридичного обов’язку як складника змісту правових відносин  
у сфері прикордонної безпеки України.

Реалізація окресленої мети зумовила необхідність вирішення таких завдань: 
− охарактеризувати наукові погляди щодо розуміння поняття та сутності суб’єктивного 

юридичного обов’язку;
− окреслити загальні та специфічні ознаки суб’єктивного юридичного обов’язку як склад-

ника змісту правовідносин у досліджуваній сфері;
− сформулювати авторське визначення поняття суб’єктивного юридичного обов’язку як 

елементу змісту правових відносин у сфері прикордонної безпеки України з урахуванням їхньої 
специфіки.

Результати дослідження. Важливим елементом змісту правовідносин у сфері прикордон-
ної безпеки, як нами вже наголошувалося, є суб’єктивний юридичний обов’язок їхніх учасників. 
При цьому він по-різному трактується сучасними науковцями.

Наприклад, автори нового вітчизняного підручника із загальної теорії права зазнача-
ють: «Юридичний обов’язок – це встановлена нормами права міра належної поведінки особи»  
[3, с. 231]. Майже аналогічне визначення суб’єктивного юридичного обов’язку пропонує  
і О.Р. Дашковська: «… це вид і міра належної поведінки, яка встановлена законом» [4, с. 345].
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Упущенням зазначених визначень є те, що у них відсутній акцент на ролі держави в гаран-
туванні його реалізації. У першому визначенні, окрім усього, вказується на належність суб’єк-
тивного юридичного обов’язку абстрактній особі, а не конкретному учаснику правовідносин. 
У цих визначеннях не акцентується увага на тому, що зазначений обов’язок служить гарантією 
забезпечення суб’єктивного юридичного права уповноваженої особи. 

Адже існування обов’язку поза зв’язком із суб’єктивним юридичним правом іншого учасни-
ка позбавлене логіки та сенсу його існування. Твердження щодо того, що немає прав без обов’язків, 
а обов’язків без прав, власне, і віддзеркалює діалектичний зв’язок суб’єктивних юридичних прав  
і суб’єктивних юридичних обов’язків учасників будь-яких правовідносин [5, с. 115–120].

Не повні та дещо однобокі визначення суб’єктивного юридичного обов’язку пропонують 
і зарубіжні науковці, які страждають щойно наведеними недоліками. 

Наприклад, А. Міцкевич зазначає: «Суб’єктивний юридичний обов’язок учасника право-
відносин полягає в належній поведінці, яка відповідає суб’єктивному праву» [6, с. 378].

Інший науковець С.С. Алексєєв визначає суб’єктивний юридичний обов’язок як «міру на-
лежної, необхідної поведінки, що приписана суб’єкту» [7, с. 68].

Л.О. Морозова зазначає: «Суб’єктивний юридичний обов’язок – це необхідна поведінка 
суб’єкта правовідносин, установлена для зобов’язаної особи і має на меті задоволення суб’єктив-
ного права» [8, с. 275].

У всіх наведених визначеннях суб’єктивного юридичного обов’язку не має вказівок (ок-
рім Л.О. Морозової) на те, якому саме учаснику правовідносин він належить, не акцентується на 
його забезпеченості державою, навіть не згадується, заради задоволення яких інтересів реалізу-
ється зазначений обов’язок тощо.

Набагато повніше та змістовніше визначення суб’єктивного юридичного обов’язку зо-
бов’язаного суб’єкта правовідносин пропонує вітчизняний науковець А.М. Завальний, який на-
голошує: «Юридичний обов’язок – це покладена нормами права на зобов’язану особу і забезпе-
чена можливістю застосування засобів державного примусу міра необхідної поведінки, яку вона 
повинна здійснювати в інтересах уповноваженої особи» [2, с. 205].

Однак і зазначене визначення, незважаючи на його відносну досконалість, не містить вка-
зівки на державні й інші інтереси, заради яких здійснюється суб’єктивний юридичний обов’язок. 
Окрім того, знову ж таки має місце не зовсім доречне використання поняття «особа». Замість 
нього краще вписується поняття «учасник» або «суб’єкт», тому що саме вони є носіями суб’єк-
тивного юридичного обов’язку, а не якась абстрактна особа.

Не позбавлено такого недоліку і визначення суб’єктивного юридичного обов’язку, за-
пропоноване О.Ф. Скакун, яка зазначає: «Юридичний обов’язок – це вид і міра належної (або 
необхідної) поведінки суб’єкта права, що встановлена юридичними нормами для задоволення 
інтересів правомочної особи і забезпечувана державою» [1, с. 396]. Однак, окрім зазначеної вади, 
є сумнів, що міра належної поведінки належить суб’єкту права. Як відомо, на думку багатьох 
учених, вона все-таки належить учаснику або суб’єкту правовідносин.

Змістовніше та повніше визначення суб’єктивного юридичного обов’язку учасників пра-
вовідносин пропонує інший вітчизняний дослідник І.А. Сердюк, який зауважує, що суб’єктив-
ний юридичний обов’язок – це покладена на праводієздатного суб’єкта юридичними нормами з 
метою задоволення інтересів уповноваженої сторони правовідносин міра необхідної (належної) 
поведінки їхньої зобов’язаної сторони, реалізація якої гарантована можливістю застосування 
державного примусу [5, с. 122]. Однак і зазначене визначення оминає увагою державні, суспільні 
та інші інтереси, на захист яких спрямована реалізація змісту правовідносин у будь-якій сфері 
правового регулювання.

Отже, проаналізувавши викладені визначення суб’єктивного юридичного обов’язку, мож-
на окреслити такі його загальні ознаки: 

1) це передбачена юридичними нормами міра необхідної (належної) поведінки;
2) її може реалізовувати суб’єкт конкретних правовідносин, який наділений правосуб’єк-

тністю;
3) зазначена міра належної поведінки здійснюється задля задоволення не тільки інтересів 

уповноваженої особи, а й для задоволення державно-публічних, суспільних та інших інтересів, 
що особливо актуально для сфери прикордонної безпеки України;

4) суб’єктивний юридичний обов’язок учасників правових відносин характеризується 
чітко окресленими нормами права межами (кордонами), тому і виступає як міра належної пове-
дінки;
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5) зазначена міра є елементом змісту правовідносин, тому може існувати тільки в конкрет-
них правовідносинах як реальне діяння його суб’єктів;

6) реалізація суб’єктивного юридичного обов’язку гарантується можливістю застосуван-
ня державного примусу;

7) у межах правовідносин суб’єктивний юридичний обов’язок конкретизується, набираю-
чи ознак реально діючого явища, а саме: визначається його носій; об’єкт впливу; інтереси забез-
печення; уповноважений суб’єкт; уточняються зміст і межі належної поведінки тощо [3, с. 231]. 
Тому він не може існувати поза суб’єктивним юридичним правом, яке також виступає обов’язко-
вим елементом змісту правовідносин;

8) невиконання суб’єктивного юридичного обов’язку є юридичним фактом для виникнен-
ня правоохоронних відносин, у межах яких реалізується юридична відповідальність щодо недо-
бросовісного учасника правовідносин, за умови наявності в його діянні складу правопорушення 
[2, с. 206].

Викладення загальних ознак суб’єктивного юридичного обов’язку як елементу змісту 
будь-яких правовідносин дає нам можливість сформувати уяву про нього як загальнотеоретичну 
категорію для пізнання змісту правових відносин загалом.

Однак для окреслення особливостей змісту публічно-правових охоронних і захисних від-
носин у сфері прикордонної безпеки України, постає необхідність виділити й проаналізувати 
специфічні ознаки суб’єктивного юридичного обов’язку, які характерні саме для змісту дослі-
джуваних нами правовідносин. 

До таких специфічних ознак, на нашу думку, можна віднести такі:
а) суб’єктивний юридичний обов’язок знаходить своє вираження у формі службових по-

вноважень військовослужбовця чи працівника, які виступають як офіційні суб’єкти правовідно-
син досліджуваної сфери;

б) вони чітко визначені та конкретизовані в нормах, насамперед, відомчих норматив-
но-правових актів (положень, правил, інструкцій, зокрема, і з грифами секретності тощо). Тому 
можливість широкого волевиявлення учасників правовідносин, наділених державно-владними 
повноваженнями щодо свободи реалізації зазначених обов’язків, суттєво обмежені нормативни-
ми актами, на відміну від інших суб’єктів правових відносин, в обов’язки яких не входить забез-
печення прикордонної безпеки держави;

в) носії суб’єктивного юридичного обов’язку правовідносин у досліджуваній нами сфе-
рі, в обов’язки яких входить забезпечення прикордонної безпеки, наділені спеціальною право-
суб’єктністю, яка вимагає спеціальних знань, освіти, спеціальних навичок, умінь для якісної ре-
алізації зазначених суб’єктивних юридичних обов’язків;

г) завдяки реалізації зазначених суб’єктивних юридичних обов’язків, задовольняються не 
тільки інтереси уповноваженої сторони, а й державно-публічні та суспільні інтереси, які є склад-
ником об’єкта національної безпеки загалом і прикордонної безпеки України зокрема. У разі 
посилення зовнішніх загроз і викликів національній безпеці України перевага надається суспіль-
но-державним інтересам задля збереження суверенітету держави та її територіальної цілісності, 
що вкрай важливо для сучасного періоду існування української державності;

ґ) зміст правовідносин суб’єктів сфери прикордонної безпеки, наділених державно-влад-
ними повноваженнями, постає як єдине ціле у вигляді правообов’язків їхніх учасників у формі 
службових повноважень. Це зовсім не означає того, що між суб’єктивними юридичними пра-
вами та суб’єктивними юридичними обов’язками немає різниці [9, с. 36]. Акцентуючи увагу на 
зазначеній особливості змісту правовідносин, окремі зарубіжні науковці наголошують на тому, 
що їхні повноваження трансформуються в конкретні права та обов’язки щодо інших суб’єктів 
публічних правовідносин. І далі зазначену позицію вони досить переконливо, на нашу думку, 
аргументують тим, що правотворчий орган, формуючи текст нормативно-правового акта, часто 
обирає конструкцію юридичної техніки на кшталт: «Для реалізації вказаних повноважень упов-
новажений орган (посадова особа) має право… » [10, с. 266];

д) реалізація суб’єктивного юридичного обов’язку державно-владними суб’єктами пра-
вовідносин у сфері прикордонної безпеки України може піддаватися плинному контролю та ко-
ригуванню в межах моделі чинних норм із боку контролюючих органів, що прямо передбачено 
законом [11, с. 20].;

е) суб’єктивний юридичний обов’язок є елементом механізму реалізації функцій і завдань 
органу чи підрозділу відповідного правоохоронного органу, що входить до складу сектору безпе-
ки і оборони держави, посадові особи яких виступають конкретними учасниками правовідносин;
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є) якість реалізації суб’єктивних юридичних обов’язків зазначених учасників правових 
відносин забезпечується різноманітними заходами державного примусу. Проте до них, насампе-
ред, застосовуються виховні, організаційні та дисциплінарні заходи, передбачені військовими та 
іншими статутами, і лише в останню чергу, за умови наявності в їхніх діяннях складу правопору-
шення, застосовується адміністративна або кримінальна відповідальність;

ж) і, насамкінець, варто наголосити, що обсяг суб’єктивного юридичного обов’язку як 
елементу змісту правовідносин, який виступає у формі службових повноважень відповідної по-
садової особи, багато в чому залежить від правового статусу його носія. Чим вища посадова 
особа в ієрархії Державної прикордонної служби України, тим вищим є його правовий статус, 
а, відповідно, й обсяг його повноважень, в яких уособлюються суб’єктивні юридичні права  
та суб’єктивні юридичні обов’язки зазначеного суб’єкта як учасника конкретних правовідносин.

Під правовим статусом особи варто розуміти юридично закріплене становище людини  
в суспільстві, відповідно до якого фізична особа як суб’єкт права вступає у правовідносини вже 
як їхній учасник, координуючи свою діяльність і поведінку в суспільстві [1, с. 60].

Правовий статус військовослужбовця належить до спеціальних статусів, оскільки його 
носії – військовослужбовці – наділені додатковими правами та обов’язками (нести службу у при-
кордонному наряді; володіти зброєю та застосовувати її у випадках, передбачених законом; нести 
бойове чергування тощо). Тому такий спеціальний статус доповнює загальний правовий статус 
військовослужбовця, якого ніхто не має права позбавити тому, що він є основою природних прав 
людини. Права і свободи особи, як логічно зазначає відомий західний науковець Альберт Венн 
Дайсі, є основою, а не результатом права країни, а правила, що становлять конституційний ко-
декс, є не джерелом, а наслідком прав особи [12, с. 232, 235].

Проте спеціальний правовий статус військовослужбовця може в окремих випадках перед-
бачати й обмеження загального правового статусу з його згоди у вигляді підписки, яка дається під 
час вступу на військову службу до Державної прикордонної служби України чи до іншого пра-
воохоронного органу держави. Зазначені обмеження можуть стосуватися членства в політичних 
партіях, заборони зайняття підприємницькою діяльністю тощо.

Спеціальний статус військовослужбовця є одночасно міжгалузевим комплексним яви-
щем, оскільки він регламентується нормами декількох галузей права: конституційного, адміні-
стративного, кримінально-процесуального, кримінального права тощо [1, с. 63].

Статус військовослужбовця одночасно розглядається як статус службової особи, адже 
військовослужбовець під час виконання своїх службових повноважень представляє інтереси не 
тільки органу чи підрозділу, в якому він проходить військову службу, а й інтереси держави зага-
лом, оскільки діє від її імені і в межах державно-владних повноважень, якими вона його наділяє. 

На підставі аналізу загальних і специфічних ознак суб’єктивного юридичного обов’язку 
як елемента змісту правовідносин у сфері прикордонної безпеки України можна сформулювати 
таке його визначення з урахуванням досліджуваної сфери – це надана юридичними нормами 
праводієздатному спеціальному суб’єкту правовідносин у сфері прикордонної безпеки у формі 
службових повноважень міра необхідної (належної) поведінки зобов’язаного учасника, реаліза-
ція якої забезпечується можливістю застосування державного примусу з метою охорони держав-
но-суспільних та індивідуальних інтересів.

Висновки. Отже, узагальнюючи вищевикладене, варто зазначити таке:
− поняття суб’єктивного юридичного обов’язку трактується вітчизняними та зарубіжни-

ми науковцями по-різному, при цьому жодне з проаналізованих визначень не містить усієї низки 
його сутнісних ознак;

− аналіз і порівняння викладених визначень суб’єктивного юридичного обов’язку дали 
змогу окреслити його загальні ознаки, а також виокремити та проаналізувати специфічні ознаки, 
які характерні саме для змісту досліджуваних правових відносин;

− доведено, що обсяг суб’єктивного юридичного обов’язку залежить від рівня спеціально-
го правового статусу військовослужбовця або працівника Державної прикордонної служби Укра-
їни як учасника конкретних правовідносин;

− сформульовано авторське визначення суб’єктивного юридичного обов’язку як важливо-
го складника змісту правових відносин у сфері прикордонної безпеки України.
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КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВІ ЗАСАДИ СТВОРЕННЯ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 
НАРОДНИХ КОМІСАРІАТІВ УСРР У ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ 1920-Х РР

У статті проаналізовано конституційно-правові засади створення й функціо-
нування народних комісаріатів Української Соціалістичної Радянської Республіки  
в другій половині 1920-х рр. На основі нормативно-правових актів УСРР та ар-
хівних матеріалів досліджено організаційну структуру та повноваження народних 
комісаріатів радянської України в другій половині 1920-х рр.

Конституційно-правові засади створення й функціонування народних комісарі-
атів радянської України в другій половині 1920-х рр. закріплювалися Конституцією 
Української Соціалістичної Радянської Республіки в редакції 1925 р. та Консти-
туцією Української Соціалістичної Радянської Республіки 1929 р. Конституцією 
УСРР в редакції 1925 р. передбачалося, що безпосереднє керівництво окремими 
галузями управління УСРР здійснювали народні комісаріати УСРР на чолі з на-
родним комісаром, що обиралися та відкликалися Всеукраїнським центральним 
виконавчим комітетом. Конституція УСРР в редакції 1925 р., враховуючи норми 
Конституції СРСР 1924 р., положення про ВУЦВК, РНК УСРР та Загальне поло-
ження про народні комісаріати УСРР, визначала компетенцію цих органів, їх взає-
мовідносини, підзвітність і відповідальність, склад Ради народних комісарів УСРР, 
а також правове становище уповноважених наркоматів СРСР при уряді УСРР.

Конституція УСРР 1929 р. регламентувала структуру та повноваження Ради народ-
них комісарів УСРР та окремих народних комісаріатів. Змінився правовий статус Ради 
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народних комісарів УСРР, яка відповідно до статті 7 Конституції 1919 р. належала до 
центральних органів влади, згідно зі статтею 38 Конституції 1929 р. визнавалась як 
«розпорядчий та виконавчий орган Всеукраїнського центрального виконавчого комі-
тету», який здійснював загальне управління УСРР. Водночас статтею 38 Конституції 
УСРР 1929 р. встановлювалося, що Рада народних комісарів УСРР «здійснює загальне 
управління Українською соціалістичною радянською республікою».

Конституцією УСРР 1929 р. вказувалося, що безпосереднє керівництво ок-
ремими галузями державного управління Української Соціалістичної Радянської  
Республіки покладалося на народні комісаріати, та закріплювалася їх система,  
організаційна структура та повноваження.

Ключові слова: народний комісаріат Української Соціалістичної Радянської 
Республіки, народний комісар, колегія народного комісаріату, постанова, Рада 
народних комісарів УСРР, розпорядження.

The constitutional and legal principles of the establishment and functioning of the 
People’s Commissariats of the Ukrainian Socialist Soviet Republic in the second half 
of the 1920s were analized in this article. On the basis of normative legal acts of the 
USSR and archival materials, the organizational structure and powers of the People’s 
Commissariats of Soviet Ukraine were investigated during the specified period.

The constitutional and legal foundations of the establishment and functioning of the 
People’s Commissariats of Soviet Ukraine in the second half of the 1920s were enshrined 
in the Constitution of the Ukrainian Socialist Soviet Republic in the wording of 1925 and in 
the Constitution of the Ukrainian Socialist Soviet Republic dated 1929. The management of 
individual branches of the USSR administration was carried out by the People’s Commissars 
of the USSR, headed by the People’s Commissar, who was elected and recalled by the All-
Ukrainian Central Executive Committee. The Constitution of the USSR, as amended in 1925, 
taking into account the norms of the Constitution of the USSR in 1924, the provisions of the 
All-Ukrainian Central Executive Committee , the Chamber of People’s Commissariat of the 
USSR and the General Regulation on the People’s Commissars of the USSR, determined the 
competence of these bodies, their relationship, accountability and responsibility, composition 
of the Council of People’s Committees the legal status of authorized People’s Commissars of 
the USSR under the government of the USSR.

The Constitution of the USSR in 1929 regulated the structure and powers of the 
Council of People’s Commissars of the USSR and individual People’s Commissariats. 
The legal status of the Council of People’s Commissars of the Ukrainian SSR had changed 
which in accordance with the Article 7 of the Constitution dated 1919 belonged to the 
central authorities, in accordance with the Article 38 of the Constitution dated 1929 was 
recognized as the “governing and executive body of the All-Ukrainian Central Executive 
Committee”, which was responsible for the overall management of the Ukrainian SSR. 
At the same time, the Article 38 of the Constitution of the USSR dated 1929 stated that 
the Council of  People’s Commissars of the USSR “exercises the general administration 
of the Ukrainian Socialist Soviet Republic”.

The Constitution of the USSR as for 1929 stated that the direct management of the certain 
branches of the state administration of the Ukrainian Socialist Soviet Republic relied on the 
People’s Commissariats and confirmed their system, organizational structure and powers.

Key words: People’s Commissariat of the Ukrainian Socialist Soviet Republic, 
People’s Commissar, the Chamber of People’s Commissariat, Resolution, the Council of 
People’s Commissars of the USSR, Ordinance.

Вступ. Необхідність дослідження особливостей формування органів державної влади на 
певних історичних етапах розвитку суспільства зумовлена їх реформуванням та вдосконаленням 
діяльності. З метою уникнення жорсткої централізації, проявів авторитаризму та тоталітаризму, 
з одного боку, та бюрократизму всієї системи органів державної влади, з іншого боку, на увагу 
дослідників заслуговує радянський період створення, формування та функціонування органів 
державної влади та управління.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Науково-теоретичне підґрунтя для досліджен-
ня питань, пов’язаних з особливостями створення та функціонування народних комісаріатів  
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радянської України в другій половині 1920-х рр., було закладено Б.М. Бабієм, А.Т. Васильєвим, 
М.Г. Кириченком, Д.Т. Яковенком та іншими радянськими вченими.

Правові засади функціонування органів державної влади та управління радянської Укра-
їни в другій половині 1920-х рр. розкриваються в працях В.Д. Гончаренка, П.П. Захарченка, 
В.С. Калиновського, О.В. Кузьминця, Г.В. Лаврик, Н.Р. Нижник, В.В. Стрільця, В.І. Тимцуника, 
І.Б. Усенка, О.Ф. Фрицького, В.М. Шаповала та інших сучасних відомих українських вчених, які 
досліджували різні аспекти діяльності органів державної влади та управління УСРР.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження конституційно-правових засад ство-
рення та функціонування народних комісаріатів Української Соціалістичної Радянської Республі-
ки в другій половині 1920-х рр.

Результати дослідження. Із початком утворення Радянського Союзу розпочався новий 
етап становлення системи органів державної влади та управління. Конституції союзних респу-
блік, прийняті після Конституції СРСР 1924 р. [1, с. 457–473], в основному відтворювали відпо-
відні статті союзної Конституції, які стосувалися правового статусу органів державної влади та 
управління. Це своєю чергою вплинуло і на функціонування народних комісаріатів. Так, у зв’язку 
з утворенням СРСР народні комісаріати стали поділятися на спільні (загальносоюзні) для всього 
СРСР та об’єднані, органами яких у республіках були однойменні народні комісаріати. До загаль-
носоюзних народних комісаріатів належали народні комісаріати закордонних справ, військових  
і морських справ, зовнішньої торгівлі, шляхів сполучення, пошти і телеграфів. Об’єднаними були 
народні комісаріати праці, фінансів, робітничо-селянської інспекції та ВРНГ. Народні комісаріа-
ти землеробства, юстиції, внутрішніх справ, освіти, охорони здоров’я, соціального забезпечення 
були республіканськими [2, c. 227].

Діяльність народних комісаріатів регламентувалася Загальним положенням про народ-
ні комісаріати СРСР, затвердженим ІІІ сесією ЦВК СРСР 1-го скликання 12 листопада 1923 р., 
та Загальним положенням про народні комісаріати УСРР від 12 жовтня 1924 р. Зокрема, згідно  
зі ст. 19 Загального положення про народні комісаріати СРСР 1923 р. народний комісаріат очо-
лював народний комісар, який обирався і відкликався ЦВК СРСР. Народний комісар мав право 
одноособово приймати рішення з усіх питань, які належали до компетенції наркомату, доводячи 
до відома про них колегію. Крім того, відповідно до ст. 20 Загального положення про народні 
комісаріати СРСР від 12 листопада 1923 р. народний комісар мав право визначати коло питань, 
що належали до компетенції кожного з його заступників і членів колегії.

Відповідно до Загального положення СРСР від 12 листопада 1923 р. до повноважень на-
родних комісаріатів СРСР належало: загальне керівництво діяльністю всіх підвідомчих їм уста-
нов; нагляд за ними в межах виконання законів і розпоряджень вищих органів СРСР; видання, 
в межах своїх повноважень, постанов, розпоряджень, інструкцій, циркулярів та наказів тощо; 
розроблення кошторисів і штатів народного комісаріату та подання їх на затвердження в уста-
новленому законом порядку; вирішення скарг на діяльність та розпорядження підвідомчих їм 
установ та осіб [1, с. 442–447].

Загальне положення про народні комісаріати УСРР від 12 жовтня 1924 р. основному про-
дублювало відповідне положення СРСР [3]. Пізніше були затверджені положення про окремі 
наркомати СРСР й УСРР. У положенні говорилося, що очолює відповідний народний комісарі-
ат народний комісар СРСР, при якому створюється колегія, але склад і правовий статус колегії  
в ньому не регламентувалися.

Після утворення Радянського Союзу та прийняття Конституції СРСР 1924 р. були внесені 
зміни і до конституцій союзних республік. Зокрема, відповідні зміни в УСРР були прийняті поста-
новою ІХ Всеукраїнського з’їзду рад «Про зміну Конституції Української Соціалістичної Радян-
ської Республіки» № 302 від 10 травня 1925 р., якими закріплювалося входження УСРР до складу 
СРСР. Так, відповідно до зазначеного нормативно-правового акту, найвищим органом влади УСРР 
проголошувався Всеукраїнський з’їзд рад робітничих, селянських та червоноармійських депута-
тів (у редакції російською мовою «верховным органом власти УССР»), а в період між Всеукраїн-
ськими з’їздами – Всеукраїнський центральний виконавчий комітет (далі – ВУЦВК). У період між 
сесіями ВУЦВК, вищим законодавчим, виконавчим та розпорядчим органом УСРР була Президія 
Всеукраїнського центрального виконавчого комітету, що її обирає ВУЦВК [4].

Статтею 9 Постанови ІХ Всеукраїнського з’їзду рад «Про зміну Конституції Української 
Соціалістичної Радянської Республіки» 1925 р. зазначалося, що, відповідно до Конституції СРСР 
1924 р., у справах, віднесених до компетенції СРСР, на території УСРР обов’язкову силу мали 
постанови найвищих органів Союзу РСР.
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Отже, змінами до Конституції УСРР у 1925 р. було реорганізовано систему органів дер-
жавної влади та управління відповідно до загальносоюзної Конституції 1924 р. Проте законо-
давчі повноваження залишилися закріпленими за Всеукраїнським з’їздом рад, ВУЦВК, його 
Президією та Радою народних комісарів УСРР (далі – РНК УСРР). Крім того, змінами до ст. 9 
Основного Закону в редакції 1925 р. зазначалося, що крім Всеукраїнського з’їзду рад, Централь-
ного виконавчого комітету, його Президії та Ради народних комісарів УСРР, інші органи не мали 
права видавати «законодавчі акти, декрети й інші постанови загальнодержавного значення на 
території УСРР».

Редакцією Конституції УСРР 1925 р. були внесені зміни і в статтю 15. Зокрема, безпосе-
реднє керівництво окремими галузями управління УСРР здійснювали народні комісаріати УСРР 
на чолі з народним комісаром, що обиралися та відкликалися Всеукраїнським центральним ви-
конавчим комітетом. Безпосереднє керівництво державною статистикою УСРР покладалося на 
Центральне статистичне управління УСРР. Керівництво боротьбою проти політичної та еконо-
мічної контрреволюції покладалося на Державне політичне управління УСРР на чолі з Уповно-
важеним ОДПУ СРСР.

Обсяг компетенції й організація народних комісаріатів та центральних установ УСРР рег-
ламентувалися спеціальними положеннями про них, затвердженими Всеукраїнським централь-
ним виконавчим комітетом.

Керівництво військовими й морськими справами, закордонними справами, зовнішньою 
торгівлею, шляхами сполучення та народного зв’язку на території УСРР здійснювалося через 
Уповноважених народних комісаріатів СРСР при Уряді УСРР.

Вища рада народного господарства і народні комісаріати внутрішньої торгівлі, фінансів, 
праці і Робітничо-Селянської інспекції УСРР підпорядковані Всеукраїнському центральному ви-
конавчому комітету й Раді народних комісарів УСРР та «рівночасно в своїй діяльності здійсню-
ють директиви відповідних об’єднаних народних комісаріатів Союзу РСР» [4].

Отже, Конституція УСРР в редакції 1925 р., враховуючи норми Конституції СРСР 1924 р., 
положення про ВУЦВК, РНК УСРР та Загальне положення про народні комісаріати УСРР, визна-
чала компетенцію цих органів, їх взаємовідносини, підзвітність і відповідальність, склад Ради 
народних комісарів УСРР, а також правове становище уповноважених народних комісаріатів 
СРСР при уряді УСРР.

ХІ Всеукраїнським з’їздом рад робітничих, селянських і червоноармійських депутатів 
15 травня 1929 р. було прийнято нову Конституцію УСРР [5]. Відповідно до Основного Закону 
УСРР 1929 року відбулося реформування системи органів державної влади та управління Укра-
їнської Соціалістичної Радянської Республіки.

Конституція УСРР 1929 р. регламентувала структуру та повноваження РНК УСРР та окре-
мих народних комісаріатів. Змінився правовий статус Ради народних комісарів УСРР. РНК УСРР, 
яка відповідно до статті 7 Конституції 1919 р. належала до центральних органів влади, згідно 
зі статтею 38 Конституції 1929 р. визнавалась як «розпорядчий та виконавчий орган Всеукраїн-
ського центрального виконавчого комітету», який здійснював загальне управління УСРР [5]. На 
думку радянського дослідника Б.М. Габрічідзе, таким чином, ще більшою мірою, ніж раніше, в 
Конституції підкреслювався органічний зв’язок між вищими представницьким органом і урядом 
[6, с. 127]. Водночас статтею 38 Конституції УСРР 1929 р. встановлювалося, що Рада народних 
комісарів УСРР «здійснює загальне управління Української соціалістичної радянської республі-
ки» [5]. Отже, в Конституції УСРР 1929 р. було вперше на відповідному рівні застосовано термін 
«державне управління».

Рада народних комісарів УСРР у межах, наданих їй Всеукраїнським центральним вико-
навчим комітетом повноважень, мала право видавати законодавчі акти й постанови, обов’язкові 
до виконання на всій території радянської України.

Уряд визнався відповідальним перед Всеукраїнським з’їздом рад, Всеукраїнським цен-
тральним виконавчим комітетом та його Президією (ст. 40 Конституції 1929 р.).

Конституція УСРР 1929 р. визначала склад Ради народних комісаріатів радянської України. 
Зокрема, до складу РНК УСРР входили: голова РНК УСРР, його заступники, народні комісари, а 
також уповноважені загальносоюзних наркоматів, що призначалися відповідно до законодавства 
СРСР і мали право дорадчого або ухвального голосу відповідно до постанови Всеукраїнського 
центрального виконавчого комітету.

Відповідно до ст. 42 Конституції УСРР 1929 р. безпосереднє керівництво окремими га-
лузями державного управління УСРР покладалося на народні комісаріати: внутрішніх справ, 
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юстиції, Вищу раду народного господарства, земельних справ, фінансів, торгівлі, праці, освіти, 
охорони здоров’я, соціального забезпечення, робітничо-селянської інспекції та Центральне ста-
тистичне управління [5].

Згідно зі ст. 46 Конституції УСРР 1929 р. при народних комісаріатах утворювалася колегія 
у складі заступників наркома комісара та членів колегії, кількість яких визначалася постановою 
Ради народних комісарів УСРР. Водночас Конституцією УСРР 1929 р. взагалі не визначався по-
рядок вирішення суперечок між колегією й наркомом.

У 1926–1929 рр. було прийнято ряд положень про народні комісаріати внутрішніх справ, 
землеробства, фінансів, торгівлі, соціального забезпечення, юстиції тощо, де чітко визначалися 
права, обов’язки й структура народних комісаріатів. Варто зазначити, що цей період характеризу-
ється пріоритетом загальносоюзних основ законодавства над республіканськими, що своєю чер-
гою підтверджує курс держави до централізації влади, створення авторитарного державно-пра-
вового режиму. Водночас проголошені права й свободи, надані союзним республікам, мали 
декларативний характер [7, с. 224]. На початку 1930-х рр. відмічається поступовий перехід від 
авторитарного до тоталітарного режиму, зміцнення командно-адміністративної системи. Як за-
значає І.М. Ананов, у цей час поширеною стала практика видання колегіями наркоматів актів, які 
містили обов’язкові для виконання норми [8, с. 157]. Тому з метою посилення особистої відпові-
дальності керівників різних ланок ХVІІ з’їзд ВКП(б) у 1934 р. прийняв рішення про ліквідацію 
колегій у всіх галузях господарської роботи, за винятком виборних органів [9, с. 772]. Відповідно 
до цього ЦВК і Рада народних комісарів СРСР 15 травня 1934 р. прийняли постанову «Про орга-
нізаційні заходи в галузі радянського і господарського будівництва», згідно з якою колегії у всіх 
народних комісаріатах ліквідовувалися [10]. Натомість при кожному наркоматі була формально 
організована рада у складі від 40 до 70 осіб з наявністю в ній (не менше половини) представників 
місцевих органів і підприємств, які повинні були збиратися один раз на два місяці.

Негативні наслідки ліквідації колегій народних комісаріатів відмічали радянські вчені 
І.М. Ананов, І.Л. Давітнідзе, Ю.М. Козлов. На їхню думку, ліквідація колегій народних комісарі-
атів практично позбавила народного комісара можливості систематично обговорювати питання 
керівництва галуззю з визначеним колом компетентних осіб, тому що ради при народних комі-
саріатах, створені замість колегій, фактично не працювали. Це було пов’язано з рядом причин. 
По-перше, скликання рад викликало великі труднощі, оскільки в ради входили представники 
місцевих органів влади, які не завжди могли бути присутніми на засіданні ради. По-друге, якщо 
представники з місць і були присутні на засіданні ради, то разом з тим вони залишали свої безпо-
середні справи на місцях. Радянський учений Ю.М. Козлов зазначав, що ліквідація колегій у дея-
ких випадках була використана для бюрократичних викривлень сутності єдиноначальності та по-
ступово викликала прагнення одноособових керівників протиставити себе колективу робітників, 
позбавитися суспільного контролю. Таким чином, ради при народних комісаріатах практично не 
функціонували, що і стало однією з причин відновлення діяльності колегій у 1938 р. [11, с. 21].

Висновки. Таким чином, конституційно-правові засади створення й функціонування на-
родних комісаріатів радянської України в другій половині 1920-х років визначалися Конститу-
цією СРСР 1924 р., постановою ІХ Всеукраїнського з’їзду рад «Про зміну Конституції Україн-
ської Соціалістичної Радянської Республіки» № 302 від 10 травня 1925 р. та Конституцією УСРР 
1929 р. Діяльність народних комісаріатів УСРР регламентувалася Загальним положенням СРСР 
від 12 листопада 1923 р., Загальним положенням про народні комісаріати УСРР від 12 жовтня 
1924 р. та положення про відповідні народні комісаріати.
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НА ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ ЗА АВСТРІЙСЬКИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ 

ПЕРІОДУ АВСТРО-УГОРСЬКОЇ ІМПЕРІЇ (ХІХ – ПОЧАТОК XX СТОЛІТЬ)

У статті проведено аналіз кримінально-правових положень Австро-Угорщи-
ни (ХІХ – початок ХХ століть), які передбачали відповідальність за посягання на 
об’єкти права інтелектуальної власності. Автором розглянуто особливості кримі-
нально-правової охорони об’єктів авторського права і права промислової власності. 
Встановлено, що спеціальне законодавство, яке врегульовувало питання створен-
ня, впровадження в обіг і використання об’єктів права інтелектуальної власності, 
було складовою частиною кримінального законодавства того часу. Врегулюванню 
питань кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти авторського права 
законодавцем приділялася значна увага. Зокрема, особи, які мали повноваження 
щодо випуску у світ і розповсюдження друкованих творів різних видів, виділялися 
законодавцем як спеціальні суб’єкти злочинів, що було пов’язано із можливістю 
впливу на громадську думку шляхом випуску у світ друкованої продукції. Держав-
не регулювання випуску у світ друкованої продукції, а також її подальше розпов-
сюдження здійснювалося за рахунок законодавчих положень, що містили заборони 
щодо змісту творів, які можуть впроваджуватися в товарний оборот, а також кримі-
нально-правових норм, які стосувалися незаконного копіювання і розповсюдження 
творів. Кримінальна відповідальність за незаконне розголошення таємниць була 
передбачена в одній нормі. Кримінальна відповідальність за порушення прав па-
тентовласників, прав власників промислових зразків, а також власників торгових 
марок передбачалася у положеннях окремих законів (патентів).  

Ключові слова: інтелектуальна власність, об’єкт права інтелектуальної 
власності, Австро-Угорщина, кримінальна відповідальність, кримінальне 
законодавство.

The criminal law of Austria and Austro-Hungary (XIX – early XX centuries) which 
included responsibility for crimes against objects of intellectual property was analyzed 
in the article. The author considered the features of criminal law protection of the 
objects of copyright and industrial property rights. The current rules of Austrian law 
that established liability for crimes against objects of intellectual property show that 
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the apparition of criminal law protection took place somewhat later than the appearance 
of their legal protection at all, which appeared in 1811. It was established that special 
legislation, which regulated the issues of the creation, introduction into circulation and 
using objects of intellectual property, had been an integral part of the criminal law of that 
time. The legislator paid considerable attention to the regulation of issues of criminal 
responsibility for crimes against objects of copyright. In particular, individuals, who had 
the authorities to publish and distribute printed works of various types were allocated 
by the legislator as special subjects of crimes, which was associated with the possibility 
of influencing public opinion by releasing of printed works. These subjects included 
such as: author, translator, publisher, distributor, bookseller and printer, and in the case 
of a crime in periodicals – the editor and all persons involved into the publication and 
distribution of the publication. The law also established the possibility of committing 
a crime “through periodicals”. The state regulation of publishing printed products, as 
well as its further distribution, was carried out at the expense of legislative provisions 
containing prohibitions for the content of works that could be implemented in commodity 
circulation, as well as the criminal law that concerned the illegal copying and distribution 
of works. Criminal responsibility for unlawful disclosure of secrets was foreseen in one 
norm. It was noted about “disclosure of official secrets, that were trusted to a person” and 
about “destruction of a document entrusted to a person because of person’s authorities, 
or disclosure to someone some secret that is contrary to duties” in this norm. Criminal 
liability for violation of the rights of patent holders, rights of owners of industrial designs, 
as well as trademarks owners was foreseen in the provisions of separate laws (patents).

General construction of the Penal Code of 1852, as well as the criminal law of Russian 
Empire, took place with the principle of priority of the interests of state over the interests 
of man. In this historical period the priority of the public interest over the private directly 
influenced the main approaches to the formation of the concept of legal protection of 
intellectual property objects. Despite the fact that the law provided for the possibility of 
protecting the rights of the author of the intellectual property object (for example in the 
form of civil-law compensation), there was the intellectual property object in the centre 
of law protection.  

This was manifested in the fact that criminal law was directed first of all to ensure 
the implementation of state control over the circulation of printed works as well as other 
intellectual property objects, and not to protect the rights of the creators of the relevant 
objects. Gradually this approach was replaced by another one, in which the key link in 
the legal protection of intellectual property objects had become the author. It happened in 
the second half of the nineteenth century with the development of international standards 
of legal protection and the adoption of the Berne Convention in 1886. The formation of 
this approach influenced the perception of the creator of the intellectual property object 
as a victim that is an obligatory component of the object of criminal law protection.

Key words: intellectual property, intellectual property object, Austro-Hungary, 
criminal responsibility, criminal legislation.

Становлення і розвиток концепції права інтелектуальної власності в Україні відбува-
лося з урахуванням перебування західноукраїнських земель у складі Австрійської та Австро- 
Угорської імперій та Речі Посполитої, а іншої частини України – у складі Російської імперії. 
Окремі аспекти аналізу кримінально-правових положень, що застосовувалися на вказаних те-
риторіях впродовж ХІХ – початку XX століть, були розглянуті у роботах П.С. Берзіна [1; 2], 
Р.А. Волинця [3], Г.В. Довгань [5], А.С. Нерсесяна [7], В.Б. Харченка [8] та деяких інших. Разом 
із тим особливості кримінально-правових норм Австро-Угорської імперії (далі – Австро-Угор-
щина), що передбачали кримінальну відповідальність за посягання на об’єкти права інтелекту-
альної власності, не підлягали комплексному вивченню. Тому доцільним і актуальним видається 
розглянути ці кримінально-правові положення.

Аналіз тогочасних норм австрійського законодавства, які установлювали відповідальність 
за незаконні посягання на об’єкти права інтелектуальної власності, показує, що виникнення кри-
мінально-правової охорони відбулося дещо пізніше після появи їх правової охорони у межах 
так званого «некримінального законодавства», що з’явилася у 1811 році. У літературі відзнача-
ється, що на початку XIX ст. кримінальна відповідальність за порушення правил використання 
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об’єктів авторського права була відсутня [4, с. 34]. Поява перших норм щодо відповідальності за 
незаконне використання, копіювання творів пов’язується із прийняттям Закону про літературну, 
музичну та художню власність 1846 року [5, с. 42]. Важливо врахувати той факт, що у системі 
карного права Австрійської та Австро-Угорської імперій існували «додаткові карні закони». По-
ложення таких «додаткових» законів визначали специфічні різновиди караних діянь, що перед-
бачались у Карному уложенні, та такі карані діяння, які цим Уложенням не передбачались (тобто 
додатково встановлювали види караних діянь, які в Карному уложенні прямо не закріплювались),  
а також встановлювали покарання за їх вчинення [1, с. 68; 2, с. 256–267]. Отже, кримінальне 
законодавство, що передбачало відповідальність за посягання на об’єкти права інтелектуальної 
власності, включало у себе положення не тільки власне кримінального закону, але й спеціаль-
ного закону (патенту), що врегульовував питання використання об’єктів авторського права. Так,  
у Законі про захист літературної та художньої власності від несанкціонованої публікації, передру-
ку і відтворення від 1846 року містилися положення щодо покарання за порушення авторсько-
го права (у тому числі окремі положення, що стосувалися кримінального покарання). Згідно із  
§ 4 цього Закону, порушенням вважалася дія, «коли хтось використовував «механічні способи» 
для дублювання роботи, зокрема, незаконний передрук або щось подібне» [9]. Покаранням за 
такі порушення здебільшого був штраф, який, однак, у разі неспроможності винного щодо його 
сплати, міг бути замінений тюремним ув’язненням (§ 25–27 Закону). Окрім того, законний автор 
або його правонаступники мали право на компенсацію (§ 27). Ці порушення вважалися «тяжким 
поліцейським проступком» та підлягали розслідуванню за заявою потерпілої особи. При цьому 
допускалося виготовлення копії твору для приватного використання, а порушенням прав автора 
визнавалося тільки таке копіювання, що було призначене для комерційної мети [9]. Згідно із  
§ 31 Закону штрафом (а за неможливості його сплати – арештом) каралося незаконне публічне 
виконання драматичного або музичного твору, цілого чи з несуттєвими змінами або скорочен-
нями, вчинене всупереч виключним правам автора чи його правонаступників [4, с. 35]. З цього 
видається, що спеціальне законодавство, що врегульовувало питання створення, впровадження в 
обіг і використання об’єктів права інтелектуальної власності, було складовою частиною кримі-
нального законодавства того часу. 

Аналіз кримінально-правових положень Австро-Угорщини дає змогу зробити висновок 
про те, що врегулюванню питань кримінальної відповідальності за посягання на об’єкти автор-
ського права законодавцем приділялася значна увага. У ст. ІІ Кримінального уложення 1852 року 
відзначалося, що «використання у чинному кримінальному уложенні термінів «брошура» або 
«друковані видання» включає в себе не тільки продукцію друку, але і всі вироби, виготовлені за 
допомогою друку на камені, металі або дереві, тиснення, відтиски або вироби, отримані шляхом 
механічного чи хімічного копіювання, а також твори образотворчого мистецтва (літературні та 
художні твори)» [12]. Окремою нормою визначалися особи, які можуть бути суб’єктами злочи-
нів, що вчиняються «через зміст друкованих видань» (§ 7). До таких суб’єктів належали автор, 
перекладач, видавець, розповсюджувач, книготорговець та печатник, а у разі вчинення діяння  
у періодичних виданнях – також редактор і всі особи, що беруть участь у публікації та розповсю-
дженні видання. Згідно із § 10 Уложення, моментом вчинення діяння вказаними вище особами 
визнавався момент здачі в друк видання, а для інших винних осіб – момент, що є початком їхньої 
участі у діянні [12].

Наведені кримінально-правові положення свідчать про те, що особа, що займалася ді-
яльністю, пов’язаною із випуском у світ друкованої продукції, визнавалася законодавцем як 
така, що володіє особливим правовим статусом і специфічними повноваженнями. Це зумовило 
створення законодавцем окремих спеціальних норм, які позначали склади діянь, що посягають 
на відповідну групу об’єктів права інтелектуальної власності, а також розгляд осіб, що мали 
повноваження щодо випуску у світ і розповсюдження друкованих творів різних видів, як спе-
ціальних суб’єктів злочинів. На особливе значення цих повноважень вказує і те, що згідно із  
§ 26 Уложення одним з правових наслідків винесення особі вироку за вчинення караного діяння 
було виключення її із числа відповідальних редакторів друкованих видань, а також передбачен-
ня законодавцем додаткових правових наслідків для осіб, що вчинили діяння «через зміст дру-
кованих видань». Зокрема, у § 28 та § 29 передбачалися «особливі положення у разі вчинення 
діяння через друковані видання», відповідно до яких: «якщо діяння було вчинено за допомогою 
періодичного друкованого видання, для якого надано передоплату, то разом із покаранням, пе-
редбаченим законом, слід винести вирок про повну або часткову конфіскацію передоплати на 
користь фонду для бідних населеного пункту, де було вчинено діяння, а саме: у разі вчинення  
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діяння, за яке відповідно до закону передбачено покарання у вигляді тюремного ув’язнення 
більше ніж на 5 років, – конфіскацію від половини до повної суми такої оплати; у разі вчинен-
ня діяння, за яке закон передбачає максимум 5 років тюремного ув’язнення, – конфіскацію від 
1000 гульденів до половини суми оплати; у разі діяння, покарання за яке становить менший 
строк, – конфіскація від 500 до 1000 гульденів. Крім того, у разі вчинення діяння через пері-
одичне друковане видання може бути прийнято рішення щодо припинення його подальшого 
випуску на строк до 3 місяців, а за особливо обтяжуючих обставин – рішення про його повну 
заборону. У всіх випадках, коли вчинено діяння через друковане видання, може бути прийнято 
рішення про повне знищення незаконно випущеного друкованого видання або його частини, 
а також знищення засобів, які використовувалися для його випуску: обладнання, плит, форм, 
набору, каменів тощо» [12]. При цьому  згідно із § 310 Уложення вчинення караного діяння, що 
полягало у розповсюдженні неправдивих відомостей або неправдивого повідомлення інформа-
ції як постанови державного органу «через друковане видання», значним чином підвищувало 
суспільну небезпеку цього діяння порівняно із вчиненням його в іншій формі (наприклад, шля-
хом публічної заяви), що виявилося у підвищенні покарання у вигляді тюремного ув’язнення 
від 1 до 6 місяців. З цього видається, що виділення осіб, які мали повноваження щодо випуску 
у світ і розповсюдження друкованих творів різних видів, в окрему групу було пов’язано із мож-
ливістю впливу на громадську думку шляхом випуску у світ друкованої продукції.  

З урахуванням цього державне регулювання випуску у світ друкованої продукції, а також 
її подальше розповсюдження здійснювалося за рахунок таких законодавчих положень Кримі-
нального уложення 1852 року:

1) кримінально-правові норми, що містили заборони щодо змісту творів, які можуть 
впроваджуватися в товарний оборот, а саме: 

– образа Його Величності, у тому числі образа, богохульство чи насміхання у друкованій про-
дукції, повідомленні чи шляхом розповсюдження малюнків із зображеннями чи написами (§ 63);

– порушення суспільного спокою, що могло виражатися у публічному у присутності бага-
тьох осіб шляхом розміщення у друкованій продукції написів і зображень: а) закликанні до непо-
ваги і ненависті проти особи Імператора, проти єдиної державної цілісності Імперії, проти форми 
правління і державної влади; б) закликанні і підбурюванні до непослухання і супротиву законам, 
постановам, судовим рішенням чи рішенням інших державних установ, відмови від податків чи 
визначених для суспільних цілей завдань (§ 65);

– втручання у діяльність державних органів (вплив на їхню діяльність), вчинене шляхом 
розміщення певної інформації у друкованій продукції (§ 80);

– розповсюдження зображень, творів з насміханнями, недостовірними відомостями чи 
спотвореннями фактів з метою спростувати зміст наказів чи рішень влади або таким чином під-
бурити ненависть чи створити безпідставну скаргу (§ 300);

– образа законно визнаної церкви або релігійного товариства, вчинена у друкованих ви-
даннях, розповсюджуваних зображеннях чи листах (§ 303);

– сприяння релігійній секті, що визнана державою забороненою, вчинене шляхом публі-
кації відповідних матеріалів (§ 304);

– публікація наклепу у друкованих виданнях, популярних творах чи графічних зображен-
нях або публікація достовірних, але образливих фактів приватного або сімейного життя, за від-
сутності необхідності робити це у разі надзвичайних обставин (§ 489);

– вчинення іншої публічної образи шляхом публікації і розповсюдження у друкованих 
виданнях, популярних творах чи графічних зображеннях будь-якого роду певних фактів, які не 
підкріплені доказами, або висловлювань, що можуть спричинити публічний осуд (§ 491).

2) кримінально-правові норми, що стосувалися незаконного копіювання і розповсю-
дження творів:

– незаконне здійснення друкованих робіт або робіт тиснення, що могло виявлятися у ви-
конанні будь-якою особою роботи щодо друку чи тиснення без дозволу влади або здійсненні 
торгівлі чи виробництва, пов’язаного із друком чи тисненням продукції,  яке потребує отримання 
дозволу (§ 326); 

– несанкціоноване утримання обладнання для друку, що полягало у використанні ким-не-
будь станку для друку, ручного друкованого станку з друкованим шрифтом або мідної друкованої 
машинки, обладнання для літографічного друку, друку під тиском на дереві або чого-небудь ін-
шого, що є придатним для механічного або хімічного копіювання друкованих матеріалів, перелі-
чених у ст. ІІ Уложення, без дозволу органів влади (§ 327);
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– вчинення діянь, передбачених у § 326 або § 327, без отримання дозволу на ведення тор-
гівлі чи заснування фабрики з провадження таких робіт, каралося також згідно із § 328;

– відповідно до § 467 караним визнавалося таке діяння: будь-який незаконний передрук 
або копіювання чи відтворення літературного чи художнього твору, визнаного таким згідно  
із законом; при цьому, крім покарання винного, для законного правоволодільця передбачалася 
компенсація у розмірі вартості незаконно випущених зразків творів;

– публічне виконання драматичного або музичного твору у цілому чи скорочено або  
з незначними змінами визнавалося караним діянням, що порушує права автора або його право-
наступників.

Кримінальне покарання за незаконне розголошення таємниць передбачалося однією нор-
мою, у якій зазначалося про «розкриття довірених особі офіційних секретів», а також «знищення 
особою документа, довіреного їй владою, або повідомлення кому-небудь чогось, що суперечить 
обов’язкам» (§ 102). Згідно із § 101 Уложення, це діяння міг також вчинити державний службо-
вець, яким визнавався «той, хто через пряме чи опосередковане державне доручення, під при-
сягою чи без неї, зобов’язаний вести державні справи». Окрім того, передбачалася кримінальна 
відповідальність за незаконне здобуття інформації, що зберігається у секреті (§ 316) [12]. 

Із прийняттям Закону про авторське право на твори літератури, мистецтва і фотографії 
26.12.1895 року значно розширився перелік об’єктів авторського права, що підлягали правовій 
охороні. Літературними творами було визнано книги, брошури, журнали, збірки листів та інші 
письмові твори, у тому числі кишенькові твори, календарі, звіти, статті. До художніх творів на-
лежали картини, малюнки, плани, архітектурні проєкти, інші графічні твори, вироби різьбярства 
та інші пластичні твори, а також фотографії [4, с. 36]. Так само, як і Закон 1846 року, цей нор-
мативно-правовий акт включав у себе кримінально-правові норми, що визначали покарання за 
посягання на охоронювані об’єкти. Порушення Закону від 1895 року визнавалося злочином, за 
вчинення якого передбачалося покарання у вигляді штрафу від 100 до 2000 гульденів або ареш-
ту від 1 до 6 місяців (§ 51). Порушення права на фотографію каралося штрафом у розмірі від 5 
до 100 гульденів (§ 52). Додатково до кримінального покарання за порушення авторських прав  
у § 61 Закону передбачалося право автора «за фактом кожного порушення» авторського права 
звертатися до суду за стягненням відповідної компенсації, що давало змогу авторам отримати 
швидкий і належний захист їхніх прав та припинення правопорушень, не очікуючи закінчення 
тривалого кримінального провадження [9]. На підставі § 24, § 33, § 38, § 41 Закону порушен-
ням авторського права визнавалося незаконне оприлюднення твору, його переробка, відтворення,  
у тому числі в обсягах, більших ніж це визначено у договорі, публічне виконання або показ тво-
рів. У літературі також відзначено про охорону немайнових прав автора і визнання їх порушення 
кримінально караним діянням [4, с. 36]. Водночас не вважалося порушенням виготовлення при-
ватних копій творів без комерційної мети [9].

Розвиток права промислової власності на українських землях, що перебували у складі 
Австрії, відзначається доволі повільними темпами. Першим загальнодержавним законом у сфері 
патентного права вважається Закон «Про привілеї» від 15.08.1852 року [5, с. 49]. 

Відповідно до § 1 цього Закону привілей міг бути виданий на винахід, що міг являти 
собою новий виріб, новий спосіб чи метод виробництва. Винахід вважався новим, якщо він не 
був відомий і відомості про нього не було опубліковано у будь-яких друкованих виданнях до 
моменту подачі заявки на патент. Згідно із § 2 та § 5 Закону, патент не видавався на винаходи, 
зміст яких суперечить суспільним інтересам (§ 13–§ 15). Згідно із § 38 порушенням права на 
привілей вважалося копіювання запатентованого об’єкта, а також продаж незаконно виготовле-
них (контрафактних) об’єктів чи імпортованих об’єктів такого роду. Власнику патенту законом 
надавалося право пред’являти вимогу щодо заборони використання контрафактних об’єктів про-
тягом патентного періоду, а також (у тому числі у разі якщо вони отримані з-за кордону) вимагати 
їх знищення (§ 39–§ 40). Обов’язковим питанням, що потребувало першочергового вирішення 
під час розслідування таких справ, було питання щодо недійсності чи анулювання патенту, що 
вимагало підтвердження Міністерства торгівлі. У разі втрати чинності патентом провадження  
у справі закривалося [11]. 

Більш прогресивним з точки зору охорони прав патентовласників вважається Закон «Про 
охорону винаходів» (патентний закон) від 11.01.1897 року. До нього законодавцем було включено 
багато положень, які і нині є актуальними. Зокрема, були передбачені положення щодо служ-
бових винаходів, а також право службовця-винахідника на отримання винагороди за створення 
винаходу; отримання патенту надавало виключне право винахіднику виготовляти відповідний 
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предмет, вводити його в цивільний оборот, продавати і застосовувати; вводилося поняття по-
переднього користувача – особи, яка на момент подання заявки добросовісно використовува-
ла винахід в Австрії або здійснила підготовку для такого використання. Крім того, саме із цим 
законом пов’язане виникнення передумов для правової охорони немайнових прав винахідника. 
Відповідно до § 29 Закону володілець патенту позбавлявся права на патент, якщо було доведено, 
що він не був справжнім винахідником або його правонаступником. За порушення прав власника 
патенту Законом передбачалося покарання у вигляді штрафу у розмірі від 500 до 2000 гульденів 
або тюремне ув’язнення на строк від 3 місяців до 1 року [5, с. 51–53].

Правова охорона промислових зразків здійснювалася відповідно до Імператорського па-
тенту від 07.12.1858 року, а пізніше – Закону від 23.05.1865 року. Зразком (моделлю) визнавався 
«будь-який малюнок і візерунок, який стосується форми промислових виробів і є придатним до 
відтворення». Порушення виключних прав на промисловий зразок каралося штрафом, а також 
тюремним ув’язненням. Правова охорона торгової марки була передбачена згідно із Законом від 
07.12.1858 року про охорону промислових знаків, а згодом – Законом від 06.01.1890 року про охо-
ронні марки. Караним визнавалося порушення діяння щодо прав на зареєстровану торгову марку, 
що каралося штрафом або тюремним ув’язненням на строк від 3 місяців до 1 року. Додатково 
потерпілий мав право вимагати відшкодування шкоди, розмір якої встановлював суд [5, с. 54–56]. 

Варто відзначити, що побудова норм Кримінального уложення 1852 року, так само як і по-
ложень кримінального законодавства Російської імперії, відбувалася за принципом пріоритетності 
інтересів держави, а не людини. Це зумовлювалося передусім монархічною формою державного 
правління обидвох держав, яка передбачає пріоритетність саме державного інтересу над приват-
ним. Очевидно, що світове суспільство прийшло до усвідомлення значення людини як найвищої 
соціальної цінності тільки після завершення Другої Світової війни, що знайшло своє вираження у 
Загальній декларації прав людини [6]. Важливо, що саме пріоритетність державного інтересу над 
приватним у цей історичний період безпосередньо вплинула на основні підходи до формування 
концепції правової охорони об’єктів права інтелектуальної власності. Незважаючи на те, що за-
коном передбачалася можливість захисту прав створювача об’єкта права інтелектуальної власно-
сті (наприклад, у формі цивільно-правової компенсації), у центрі правової охорони перебував не 
суб’єкт, а об’єкт права інтелектуальної власності. Це виявлялося у тому, що кримінально-правова 
охорона була спрямована, передусім, на забезпечення реалізації державного контролю над оборо-
том друкованої продукції, а також інших об’єктів права інтелектуальної власності, а не на захист 
прав створювачів відповідних об’єктів. Наприклад, у літературі відзначається про неодноразові 
факти відмови держави від надання правової охорони тому чи іншому твору з підстав невідповід-
ності його утвердженій в країні релігії або «принципам справедливості», які визнані у країні єдино 
правильними [10]. Поступово цей підхід був замінений іншим, за якого центральною і ключовою 
ланкою у правовій охороні об’єктів права інтелектуальної власності був автор (створювач об’єкта 
права інтелектуальної власності), що відбулося у ІІ половині ХІХ ст. з розробленням міжнародних 
стандартів правової охорони і прийняттям Бернської конвенції у 1886 році. Саме становлення тако-
го підходу вплинуло на розуміння створювача об’єкта права інтелектуальної власності як потерпі-
лого, тобто обов’язкового компонента об’єкта кримінально-правової охорони.  
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ДЕРЖАВНИЙ РЕЖИМ: КРИТЕРІЇ ІДЕНТИФІКАЦІЇ

Статтю присвячено дослідженню критеріїв, які використовують для ідентифі-
кації та розмежування державних режимів. Так, вказано, що класифікація держав-
них режимів здійснюється по-різному. Зокрема, автор зазначає, що до основи оцін-
ки режиму, який панує в конкретній державі, можна віднести: порядок формування 
органів державної влади (вибори, процедура призначення); легітимацію суб’єктів, 
що володіють владними повноваженнями з боку суспільства; ступінь централізації 
державного апарату; поділ влади на три гілки; міру участі народу у державотворен-
ні; розвиненість громадянського суспільства; ступінь участі опозиції у процесах 
здійснення державної влади; організацію політичної системи; додержання прав  
і свобод громадян; забезпечення функціонування ефективного механізму захисту 
прав людини; незалежність і відсутність тиску на засоби масової інформації; ор-
ганізацію системи судоустрою та забезпечення права на справедливий суд тощо.

Також у роботі акцентовано увагу на оцінюванні державних режимів однією 
із найбільш відомих міжнародних правозахисних організацій «Freedom House», 
котра на основі ряду критеріїв, зокрема і тих, що наведені вище, здійснює аналіз 
відповідності організації публічної влади тим вимогам, які ставляться до розви-
нених демократій і держав, котрі пропагують демократичні цінності. До того ж, 
розглянуто статистичні дані «Freedom House» щодо України за останні роки.

Окрім того, розглянуто діяльність Бюро демократії, прав людини і праці Дер-
жавного департаменту Сполучених Штатів Америки, яке щорічно готує «До-
повіді про становище з правами людини в країнах світу» та надає їх результати  
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американському конгресу. Ці доповіді повинні містити інформацію про всі країни, 
які отримують допомогу від Сполучених Штатів Америки, а також і про всі держа-
ви-члени ООН. Саме на основі цих доповідей, з урахуванням висвітленого у них 
стану дотримання прав людини, парламент США приймає рішення щодо надання 
майбутньої допомоги певним країнам у різних сферах.

Ключові слова: державний режим, критерії ідентифікації державного 
режиму, демократія, права людини, свобода.

The article deals with the criteria that are used to identify and differentiate state regimes. 
Yes, it is stated that the classification of state regimes is different. In particular, the author 
notes that the basis for assessing the regime prevailing in a particular country can be attributed 
to: the order of formation of state authorities (elections, appointment procedure); legitimation 
of subjects with power over the society; the degree of centralization of the state apparatus; 
division of power into three branches; the extent of people’s participation in government 
formation; the development of civil society; the degree of participation of the opposition 
in the exercise of state power; organization of the political system; respect for the rights 
and freedoms of citizens; ensuring the functioning of an effective human rights protection 
mechanism; independence and lack of pressure on the media; organization of the judicial 
system and ensuring the right to a fair court, etc.

The paper also focuses on evaluating state regimes by one of the most famous international 
human rights organizations, Freedom House, which, on the basis of a number of criteria, 
including the above, analyzes the suitability of public authorities to the requirements that 
currently apply to developed democracies and states that promote democratic values. In 
addition, the Freedom House statistics for Ukraine in recent years are reviewed.

In addition, the activities of the Bureau of Democracy, Human Rights and Labor of 
the State Department of the United States of America, which annually prepares “Human 
Rights Reports in the World” and presents their findings to the US Congress, are reviewed. 
These reports should include information on all countries receiving assistance from the 
United States of America, as well as all UN member states. It is on the basis of these 
reports, taking into account the enlightened status of human rights, the US Parliament 
decides to provide future assistance to certain countries in various fields.

Key words: state regime, criteria for state regime identification, democracy, human 
rights, freedom.

Вступ. Дослідження питання державного режиму з урахуванням такої категорії, як кри-
терії ідентифікації, є одним із найбільш важливих та актуальних для суспільства, оскільки на 
сучасному етапі постають проблеми «злиття» державних режимів і неможливість виокремлення 
того чи іншого режиму. Окрім того, міжнародними організаціями зафіксовано зниження глобаль-
ного рівня демократії у світі, з тенденціями до ще більшого пониження громадянських свобод, 
що викликає цілком зрозумілі побоювання світової спільноти. Таким чином, це питання потребує 
подальшого теоретично-обґрунтованого і практичного-значимого дослідження.

Аналіз публікацій свідчить про відсутність комплексного дослідження, а також про роз-
різненість наукової літератури з аналізованої проблематики. Проте вивченням цієї теми займали-
ся вітчизняні та зарубіжні вчені, зокрема Р. Даль, Н. Латигіна, А. Лейпхарт, В. Меркель, А. Кру-
ассан, Ю. Кудрявцев., О. Сушко, О. Пристайко, О. Широкова, Р. Хотин та ін.

Постановка завдання. Метою статті є здійснення теоретико-правового аналізу можливих 
напрямів диференціації державного режиму за його найбільш змістовними критеріями ідентифі-
кації.

Результати дослідження. Класифікація державних режимів здійснюються надто по-різ-
ному в науковій літературі та на практиці.

Виходячи з трьох вимірів – політичної участі, політичної конкуренції та конституційного 
або конституційно-правового виміру, – В. Меркель і А. Круассан розробили шість параметрів, 
на основі яких можна визначити політичні режими різних типів. Кожен із цих параметрів пов’я-
заний з одним із ключових питань: 1. Легітимізація панування: як і в якому обсязі було легіти-
мізоване панування. Демократії легітимізуються за принципом свободи і рівності реалізованого 
суверенітету народу; авторитарні режими – за «менталітетами», тоталітарні – за догматичними 
закритими світоглядами. 2. Доступ до панування: яким чином інституційно регулюється доступ 
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до політичного панування? У демократіях доступ до панування відкритий і інституціолізований 
завдяки ефективним гарантіям загального, рівного, таємного, вільного (пасивного й активного) 
виборчого права. В автократіях навпаки, існують формальні або фактичні обмеження виборчого 
права, які базуються на ідеологічній, релігійній, расовій, етнічній, гендерній або політичній дис-
кримінації. 3. Монополія на панування: ким приймаються або легітимізуються політичні рішен-
ня? В ефективних ліберально-конституційних демократіях подібні рішення повинні прийматися 
виключно представниками народу, котрі прямо або опосередковано легітимізовані демократич-
но. Не існує таких сфер (анклавів), у яких би політичні актори, що не володіють демократичною 
легітимністю, мали б змогу приймати і здійснювати позаконституційні рішення. 4. Зазіхання на 
панування: чи лімітовано зазіхання правлячих груп на панування, чи воно має всеохопний ха-
рактер? Тут порушується проблема поширення державної влади на публічну і приватну сфери. 
У демократіях поміж цими сферами існує межа, яка встановлена конституційно і захищається 
законом. В автократіях така межа є випадковою: вона проводиться, переноситься і порушується 
носіями влади залежно від політичної кон’юнктури. У підсумку зазіхання держави на пануван-
ня виявляється необмеженим. 5. Структура панування: чи достатньою мірою державна влада 
контролюється декількома гілками влади, які себе взаємно стримують? Чи плюралістичною  
є структура панування, чи воно монополізоване однією гілкою влади? В демократіях усі три 
гілки влади розподілені таким чином, що вони здатні ефективно контролювати одна одну. Це 
стосується насамперед відокремлення судової влади від виконавчої та законодавчої. У парла-
ментських системах при мажоритарних урядах і дисциплінованих парламентських фракціях 
контроль за виконавчою владою з боку парламенту на практиці виявляється вельми незначним, 
проте теоретично можливість його здійснення зберігається. В автократичних режимах подібний 
контроль або значно обмежений на користь виконавчої влади, або повністю відсутній. 6. Спосіб 
здійснення панування: яким чином регулюється здійснення панування? Це питання належить до 
сфери конституційно-правового стримування політичного панування. У демократіях пануван-
ня здійснюється відповідно до конституційно легітимізованих принципів і підлягає обмеженню  
і контролю. В автократіях воно у принципі непідконтрольне і засноване на невизначеному у пра-
вовому відношенні або необмеженому свавіллі [1, с. 30–31].

Дослідник політичного режиму американський учений А. Лейпхарт указує на стиль пове-
дінки політичних еліт як підставу для типологізації, зокрема, демократичних режимів [2, с. 143].

У сучасній західній юридичній науці підхід до критеріїв, які лежать в основі класифікації 
державних режимів, відрізняється різноманітністю при принциповій схожості вихідних позицій. 
Такими критеріями зазвичай називаються: 1) способи здійснення народом свого суверенітету;  
2) порядок утворення і функціонування державних органів (вибори, призначення тощо); 3) орга-
нізація партій, їх взаємовідносини з іншими елементами політичної системи (передовсім із дер-
жавою); 4) «політична поведінка», оцінка якої визначає різницю між формально і фактично де-
мократичним режимом; 5) ступінь централізації державного апарату; 6) ступінь участі опозиції в 
політичному житті країни тощо. Якщо узагальнити наведене, то в основі класифікації державних 
режимів ставляться критерії багатопартійності, легальної опозиції та поділу влад [3, с. 195–205].

На нашу думку, адекватно відображають критерії державних режимів, у т. ч. показники 
демократичності та тенденції демократизації функціонування політичних систем, дані, отрима-
ні внаслідок реалізації дослідницьких проектів, спрямованих на вимірювання цих показників із 
використанням методів кількісного та якісного аналізу. Кількість оцінюваних критеріїв, обра-
них найвідомішими установами, не дуже відрізняється, їх зміст стосується здійснення виборчого 
процесу, дотримання прав і свобод, наявності політичної конкуренції, процесу урядування на 
різних рівнях, функціонування ринкової економіки, розвитку громадянського суспільства тощо.

Одна із найбільш відомих міжнародних правозахисних організацій «Freedom House» дає 
оцінку державним режимам на основі таких восьми критеріїв, як: 1) виборчий процес; 2) грома-
дянське суспільство; 3) незалежні засоби масової інформації; 4) державне управління на рівні 
країни; 5) місцеве демократичне управління; 7) судовий устрій і незалежність судів; 8) корупція. 
Починаючи із 2004 р. організація використовує «рейтинг демократичного розвитку» як показник, 
що ілюструє оцінку за 7 критеріями, до яких належать: 1) виборчий процес; 2) громадянське сус-
пільство; 3) незалежність засобів масової інформації; 4) демократичне урядування на національ-
ному та державному рівні; 5) демократичне урядування на місцевому рівні; 6) судова система 
та незалежність суддів; 7) корупція. Важливими для критеріїв оцінки країн перехідного періоду 
є такі аспекти: стабільність системи органів влади, прозорість законодавчої та виконавчої вла-
ди; спроможність законодавчої влади здійснювати функції у сфері законодавства та проведення  
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розслідувань; децентралізація влади; виборність місцевих органів влади; реформування держав-
ної служби, відсутність корупції та політичного впливу державних службовців [4].

У межах вказаного проекту у звіті 2010 р. Україна отримала 3,50 балів як оцінку виборчо-
го процесу, 2,75 – громадянського суспільства, 3,50 – незалежності ЗМІ, 5,00 – демократичнос-
ті урядування на національному рівні, 5,25 – демократичності урядування на місцевому рівні, 
5,00 – функціонування та незалежності судової системи, 5,75 – корупції. Тобто за шкалою демо-
кратизації Україна в сукупності набрала 4,39 бала [5].

За даними звіту Freedom House 2013 р. Україна спостерігаємо такі оцінки (в балах): вибор-
чий процес (Україна – «4,00»); громадянське суспільство (Україна – «2,75»); незалежність преси 
(Україна – «4,00»); демократичне управління на національному рівні (Україна – «5,75»); демокра-
тичне управління на місцевому рівні (Україна – «5,50»); система правосуддя (Україна – «6,00»); 
рівень корупції (Україна – «6,00»). Таким чином, за шкалою демократизації Україна оцінена  
у 4,82 бали [6]. Отже, за оцінкою Freedom House Україна опинилася у групі «частково вільної» 
держави. І як бачимо, ситуація у більшості сфер порівняно з 2010 р. погіршилася.

31 січня у щорічній доповіді «Свобода у світі 2017» міжнародної правозахисної організа-
ції Freedom House зазначається, що у 2016 р. світові держави продовжили загальні тенденції об-
меження свободи, водночас сприяючи зростанню популізму й автократії. За даними правозахис-
ників, серед 195 країн, які брали участь в оцінюванні, 87 країн (45%) були відзначені як «вільні», 
59 країн (30%) – «частково вільні», а 49 країн (25%) – «не вільні». Водночас 67 країн показали 
зниження політичних прав і громадянських свобод у 2016 р., і тільки у 36 країнах зафіксовано 
здобутки. Так само у цій доповіді відзначається, що рівень свободи у світі продовжує падати уже 
одинадцятий рік поспіль, починаючи з 2006 р. У 109 країнах за цей період спостерігався однозна-
чний спад свободи, тоді як 60 країн показали покращення [7].

Зокрема, вважаємо за необхідне відзначити, що Україна набрала 61 бал зі 100 в рейтингу 
політичних прав і громадянських свобод правозахисної організації Freedom House за 2016 р., 
отримавши класифікацію «частково вільної» держави. Таким чином, у графі «Політичні права» 
Україна набрала три бали з семи, і стільки ж балів зазначено у графі «Громадянські свободи»  
в розрахунку, що один бал – це найкращий показник свободи. Саме тому статус України в розділі 
«Свобода слова» охарактеризований як «частково вільна», така сама характеристика дісталася 
свободі інтернету в нашій державі [8].

В оприлюдненій щорічній доповіді «Свобода преси – 2017» міжнародної правозахисної 
організації FreedomHouse, яка є в розпорядженні Укрінформу, зазначається те, що в Україні ос-
танні демократичні здобутки поліпшили ситуацію зі свободою засобів інформації загалом [9].

Міжнародна правозахисна організація Freedom House 5 червня 2019 р. утринадцяте по-
спіль зафіксувала зниження глобального рівня демократії у світі. Зокрема, правозахисники, як і у 
попередніх звітах, визначають Україну як «частково вільну» країну. Вони зафіксували понижен-
ня рівня громадянських свобод у 2018 р. Бал знизився із 3 до 2 [10].

Фактично, якщо абстрагуватися від деяких гідних уваги винятків, загальна тенденція роз-
витку останнього десятиліття (це стосується насамперед впливових у регіональному масштабі 
країн) полягає в поступовому згасанні свободи в електоральних демократіях. Це тим тривожні-
ше, якщо враховувати, що згідно з С. Хантінгтоном «сила прикладу» (а цей чинник грає надзви-
чайно важливу роль у хвилеподібному поширенні чи відкаті демократії) від впливових у регіо-
нальному або загальносвітовому масштабі країн диспропорційно велика [11].

Саме тому вважається, що занепокоєння з приводу нинішнього стану і політичного потен-
ціалу демократичної системи має вагоме значення, оскільки пов’язане не тільки з проблемами 
«нових демократій», де складний період їх становлення часто супроводжується відтоком до авто-
ритаризму. Не меншою мірою воно зумовлене і характером нинішнього розвитку «класичних де-
мократій», у цьому дедалі виразніше виявляється недостатня ефективність демократії у вирішен-
ні багатьох проблем сучасного суспільства. Згідно з дослідженням тільки 43% громадян США  
і Канади проти 52% визнали, що правління їхньою країною дійсно є демократичним, а в країнах 
Євросоюзу – 33% проти 61%. Таким чином, саме закритість влади та відсутність ефективних ка-
налів зворотного зв’язку між державою і суспільством призводять до того, що демократія втрачає 
свій представницький характер і стає дедалі більш формальною [12, c. 28].

У контексті досліджуваного слід відзначити і той факт, що щорічно Бюро демократії, прав 
людини і праці Державного департаменту Сполучених Штатів Америки готує «Доповіді про ста-
новище з правами людини в країнах світу» та надає їх американському конгресу. Законодавство 
США вимагає, щоб доповідь включала інформацію про всі країни, які отримують допомогу від 
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Сполучених Штатів Америки, і всі держави-члени ООН. Як наслідок, з урахуванням викладеного 
у доповідях стану дотримання прав людини парламент приймає рішення щодо надання майбут-
ньої допомоги іншим країнам у різних сферах. Окрім цього, згідно з офіційною позицією США 
якраз ці доповіді виступають одним із найважливіших елементів зусиль Сполучених Штатів 
Америки зі зміцнення прав людини в усьому світі. Вони надають інформацію, необхідну при 
виробленні політики уряду США, і можуть служити джерелом для інших урядів, міжнародних 
інститутів, неурядових організацій, правозахисників і журналістів. Доповіді з країн спрямовані 
на просування зусиль, здійснюваних у всьому світі з метою недопущення вчинення порушень, 
зміцнення здатності держав захищати права всіх людей і привернення уваги до тих країн, що не 
виконують своїх міжнародних зобов’язань у галузі прав людини. У доповідях по країнах дається 
незалежна оцінка становища у кожній державі порівняно із загальними нормами у сфері прав 
людини [13].

Доповідь по США відсутня, хоча представники держави наголошують, що також аналізу-
ють становище з правами людини у себе в країні в періодичних доповідях, необхідних відповідно 
до договорів про права людини, в яких вони беруть участь (наприклад, звітують перед різними 
органами ООН, у т. ч. Комітетом проти катувань, Комітетом з прав людини, Комітетом з прав 
дитини та Комітетом з ліквідації расової дискримінації, взаємний розгляд в ОБСЄ). Вибірково 
проаналізувавши окремі доповіді, можна резюмувати, що стан дотримання прав людини аналі-
зується відповідно до видових модифікацій: особистих, громадянських, політичних і трудових. 
Уряд США аналізує певні обставини у галузі прав людини, що мали місце протягом звітного року 
у відповідній державі, на підставі чого робить висновки як про здобутки, так і про проблеми. 
Джерелами інформації виступають бесіди із представниками іноземних урядів, громадськими 
активістами, повідомлення ЗМІ та статистичні дані інших країн.

Одночасно слід зауважити, що Бюро демократії, прав людини і праці Державного депар-
таменту Сполучених Штатів Америки готує також доповіді щодо міжнародної свободи віроспо-
відання, тероризму, торгівлі людьми, просування свободи і демократії, які з 2003 р. були замінені 
на звіти з підтримки США прав людини та демократії у світі (дії США). Останні, зокрема, опи-
сують зусилля уряду США на підтримку демократії та прав людини в недемократичних країнах 
і країнах, що переживають перехід до демократії в усьому світі. Державний департамент США 
готує ці звіти відповідно до Закону зміцнення демократії від 2007 р.

Структура доповіді охоплює резюме по країні загалом (містить загальну інформацію 
щодо форми держави, стислий аналіз найважливіших подій державного значення протягом звіт-
ного року, а також найбільш значимих досягнень і порушень у сфері прав людини), а також сім 
розділів.

Розділ 1. Повага недоторканності особи, що аналізується за такими показниками (їх на-
явністю чи відсутністю): упереджене або незаконне позбавлення життя, зникнення, катуван-
ня та інші жорстокі, нелюдські або принижуючі гідність види поводження і покарання, умови 
утримання у в’язницях і слідчих ізоляторах, свавільний (несанкціонований) арешт або затри-
мання, відмова у справедливому публічному судовому розгляді, свавільне втручання у приватне  
і сімейне життя, порушення недоторканності житла і таємниці листування, використання надмір-
ної сили та інші зловживання (порушення) у внутрішніх конфліктах.

Розділ 2. Дотримання (повага) громадянських свобод, а саме: свобода слова та преси, сво-
бода мирних зібрань та об’єднань, свобода віросповідання, свобода пересування, внутрішні пе-
реміщення осіб, захист біженців та осіб без громадянства.

Розділ 3. Дотримання політичних прав: право громадян змінювати владу. Вибори та полі-
тична участь.

Розділ 4. Корупція і прозорість в органах державної влади.
Розділ 5. Ставлення влади до розслідування міжнародними та неурядовими організаціями 

заяв щодо порушень прав людини
Розділ 6. Дискримінація, соціальні утиски і торгівля людьми, що включає становище жінок, 

дітей, інвалідів (осіб з обмеженими можливостями), національних, расових, етнічних меншин, ко-
рінного населення, антисемітизм, торгівлю людьми, прояви соціальної (суспільної) нетерпимості, 
дискримінацію й акти насильства на ґрунті сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності; інші 
прояви насильства або дискримінації у суспільстві, реагування на акти дискримінації.

Розділ 7. Права найманих робітників, зокрема: свобода об’єднань і право на ведення ко-
лективних переговорів, заборона примусової чи підневільної праці, заборона дитячої праці та 
мінімальний вік працездатності (для працевлаштування), прийнятні умови праці.
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Наслідком чіткої структури є те, що у доповідях Держдепартаменту США кожна країна 
розглядається по одному і тому ж ряду параметрів і йдеться не тільки про порушення, а й про 
дотримання прав людини у тій чи іншій площині [14].

Висновки. Отже, підсумовуючи результати дослідження, зазначаємо, що до основи оцін-
ки режиму, який панує в конкретній державі, можна віднести: порядок формування органів дер-
жавної влади (вибори, процедура призначення); легітимацію суб’єктів, що володіють владними 
повноваженнями, з боку суспільства; ступінь централізації державного апарату; поділ влади на 
три гілки; міру участі народу у державотворенні; розвиненість громадянського суспільства; сту-
пінь участі опозиції у процесах здійснення державної влади; організацію політичної системи; 
додержання прав і свобод громадян; забезпечення функціонування ефективного механізму за-
хисту прав людини; незалежність і відсутність тиску на засоби масової інформації; організацію 
системи судоустрою та забезпечення права на справедливий суд тощо.

Окрім того, на основі проаналізованих даних слід зазначити, що в період глобалізації, 
цільовою основою якої стала загальна демократизація, певна частина держав засвідчує неефек-
тивність функціонування окремих демократичних інститутів. Підтвердженням цього слугує ста-
тистична звітність міжнародних організацій, внаслідок чого зростає нагальна потреба ґрунтов-
них доктринальних розробок у сфері вдосконалення й оптимізації функціонуючих на сучасному 
етапі видових модифікацій державних режимів.
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ПРАВОВЕ СТАНОВИЩЕ ЦЕРКОВНИХ СУДІВ У РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ 
ТА ПРОБЛЕМА ПРОВЕДЕННЯ ЦЕРКОВНО-СУДОВОЇ РЕФОРМИ

У статті проаналізовано роль та місце церковних судів у судовій системі Ро-
сійської імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ століття; визначено основні етапи 
розвитку правової думки з питань організації і діяльності церковних судів; роз-
глянуто характерні риси церковного судочинства, визначено зміни, що відбулися 
у правосвідомості суспільства у пореформений час, а також відмічено, що норми 
церковного судочинства багато в чому кореспондують вітчизняним процесуальним 
нормам, що може бути підставою для надання церковному суду статусу суду спеці-
ального. Визначено, що судовий процес у духовних судах середини ХІХ – початку 
ХХ ст. повинен бути класифікований як слідчий (інквізиційний), позаяк йому були 
притаманні характерні ознаки: результат процесу рішуче визначався попереднім 
слідством, суддя одночасно виконував роль і судді, і обвинувача, справи прово-
дилися за закритими дверима, був відсутній інститут захисника (адвоката) тощо. 
Наголошено, що центральною фігурою в системі управління єпархією виступав 
архієрей: він відповідав за стан віри та моральності у межах єпархії, наглядав за 
діяльністю духовенства, правильністю відправлення обрядів та служб, керував 
чисельними духовними установами та очолював церковний суд. Також від нього 
значною мірою залежав рівень успішності впровадження на місцях рішень цен-
тральної влади. Зроблено висновок, що на початок ХХ ст. православна церква 
опинилася перед серйозною проблемою, породженою невідповідністю принципів 
і норм традиційного церковного судочинства та судоустрою новим вимогам часу 
та порядкам, запровадженим у світських судах під час реформ середини ХІХ – по-
чатку ХХ ст. Необхідність приведення церковної судової системи у відповідність зі 
світською усвідомлювалася широкими колами церковних діячів, проте не завжди 
сприймалася ними прихильно, насамперед через те, що духовно-судова реформа 
вела до обмеження юрисдикції духовного суду, а також зменшувала роль вищих 
ієрархів у відправленні судочинства. Внаслідок неможливості розв’язати ці дві го-
ловні проблеми вкрай важлива для суспільства реформа так і не була проведена аж 
до початку революційних перетворень.

Ключові слова: правове становище, церковне судочинство, церковний суд, 
Архієрейський суд, єпархіальні суди, суд благочинного, церковний ієрарх, духовна 
консисторія, єпитимії, архієрей, єпархія, священний Синод, духовна консисторія, 
судова реформа.

The article analyzes the role and place of ecclesiastical courts in the judicial system 
of the Russian Empire at the end of the 19th – beginning of the 20th centuries. the 
characteristic features of church judiciary are considered, the changes that have taken place 
in the legal consciousness of the society in the post-reform time are determined, as well as 
it is noted that the rules of church judiciary largely correspond to the domestic procedural 
norms, which may be the basis for giving the church court a special court status. It is 
determined that the litigation in the spiritual courts of the mid-19th – early 20th centuries. 
should be classified as an inquisitor (inquisitorial), because it had characteristic features: 
the outcome of the process was strongly determined by the preliminary investigation, the 
judge simultaneously played the role of both the judge and the accuser, the cases were 
conducted behind closed doors, there was no institute of defense counsel (lawyer), etc. 
It was emphasized that the central figure in the system of the diocese’s administration 
was the bishops: he was responsible for the state of faith and morality within the diocese, 
supervised the activities of the clergy, the correctness of the ordinances and services, 
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supervised the numerous spiritual institutions and headed the ecclesiastical court. Also, 
the level of success of the implementation of the decisions of the central government 
on the local authorities largely depended on it. It is concluded that at the beginning of 
the twentieth century. The Orthodox Church was faced with a serious problem, caused 
by the inconsistency of the principles and norms of traditional church judiciary and the 
judiciary with the new requirements of time and order introduced in secular courts during 
the reforms of the mid-nineteenth and early twentieth centuries. The need to bring the 
ecclesiastical judiciary into line with the secular was recognized by a wide range of 
ecclesiastical figures, but was not always favorably received, primarily because spiritual 
and judicial reform led to the restriction of the jurisdiction of the ecclesiastical court 
and also reduced the role of higher hierarchs in the administration of justice. Due to the 
inability to solve these two major problems, reform of the utmost importance to society 
was not carried out until the beginning of revolutionary transformations.

Key words: legal status, ecclesiastical justice, ecclesiastical court, bishops’ court, 
diocesan courts, court of charity, ecclesiastical hierarch, spiritual consistory, penance, 
bishops, diocese, Holy Synod, spiritual consistory judicial reform.

Вступ. З відновленням ролі церкви у громадському житті сьогодні одним з актуальних 
питань, що обговорюється в церковних та світських колах, є повернення церкві окремих прав у 
сфері здійснення судочинства та відновлення діяльності церковних судів. Перші кроки до цього 
вже здійснені: як в Росії, так і Україні вносяться зміни до статутів, визначається сфера діяльності 
і порядок розгляду справ у церковних судах, здійснюються організаційні заходи щодо їх відкрит-
тя. Зрозуміло, що функціонування церковних судів в умовах відокремлення церкви від держави, 
існування значної кількості конфесій та наявність розгалуженої системи державних судових ор-
ганів ставить на порядок денний значну кількість питань у цій сфері. У зв’язку з цим необхідно 
звернутись до історичного досвіду взаємодії держави і церкви з точки зору їх юридичних основ. 
У числі ранніх правових інститутів, що визначали місце і спрямування діяльності церкви в су-
спільстві, окремої уваги заслуговує церковний суд як орган, що здійснював функції судової влади 
в церкві у визначеному процесуальному порядку на підставі норм церковного права.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Вивчення системи церковного судоустрою, 
дослідження усіх її складових елементів є неможливим без звернення до теоретичних напра-
цювань вітчизняних і зарубіжних вчених у цій сфері. Науковий інтерес до проблеми організа-
ції та діяльності системи судоустрою спостерігається у вітчизняних та російських вчених від  
ХІХ століття і до сьогодні. Історіографія проблеми представлена іменами передусім дореволю-
ційних вчених, фахівців з історії права та, зокрема, церковного права, серед яких І.С. Бердников, 
І.Д. Беляєв, М.Ф. Владимирський-Буданов, М.І. Горчаков, Н.Л. Дювернуа, М.А. Заозерський, 
П.В. Знаменський, К.Д. Кавелін, М.В. Калачов, А.В. Карташов, М.М. Карамзін, В.О. Ключев-
ський, М.Є Красножен, Н.І. Ланге, митрополит Макарій (Булгаков), М.А. Остроумов, О.С. Пав-
лов, М.П. Погодін, А.В. Попов, Г.А. Розенкампф, Д.Я. Самоквасов, В.І. Сергеєвич, М.К. Соколов, 
М.С. Суворов, І.О. Чистович та інші.

Серед українських вчених, що досліджували у своїх працях внутрішньо-церковні відно-
сини, необхідно назвати М. С. Грушевського, М.М. Ясинського, О.І. Леонтовича, С.В. Юшкова, 
М.В. Довнар-Запольського, М.М. Чубатого, Р.М. Лащенка, І.І.Огієнка, І.І. Власовського, Я. Падо-
ха, П.П. Толочка та інших.

Необхідно констатувати, що в радянській науці, незважаючи на дослідження окремих ас-
пектів церковних відносин, так і не з’явилось монографічних праць, присвячених темі церков-
ного суду в Київській Русі. Натомість не можна не відмітити науковців, у роботах яких містить-
ся значний історичний матеріал. Такими є праці Б.Д. Грекова, Л.В. Черепнина А.А. Зиміна, 
М.Б. Свердлова, Р.Г. Скриннікова, І.Я. Фроянова, Я.Н. Щапова та ін.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження правового становища церковних су-
дів у Російській імперії та проблеми проведення церковно-судової реформи. 

Результати дослідження. Одним з найдавніших видів спеціалізованих судів, що існував 
у Російській імперії, був церковний суд. Традиції церковного судочинства сягають своїми корін-
нями у часи зародження християнської віри, коли виникали лише перші осередки прихильників 
цієї релігії. Соціально-політичні умови становлення християнства у Середземноморському ре-
гіоні не були сприятливими – місцеве населення притримувалося язичницьких культів, а їхні 
жерці, користуючись своїм значним впливом на суспільство та державний апарат, переслідували  
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перших християн, вдавалися до репресій, використовуючи для цього адміністративно-судові ор-
гани. За таких умов уже в перших християнських громадах, які переважно мали замкнутий ха-
рактер, складається традиція самостійно вирішувати спірні питання, не вдаючись при цьому до 
послуг органів державної влади. 

З організаційним розвитком християнських громад, появою управлінського апарату, який 
починав розбудовуватися за ієрархічним принципом, право судочинства поступово переходить до 
визначеного кола церковних ієрархів – епіскопів. Надалі, з набуттям християнством статусу дер-
жавної релігії та посиленням її ролі у економічному та політичному житті суспільства, церква спро-
моглася юридично закріпити за собою право на існування власного суду, а також отримала судо-
вий імунітет, який забезпечував невтручання світських судових органів у справи, що стосувалися  
її членів, а також справи мирян, які були віднесені до виняткової юрисдикції церковного суду. 

На українських та російських землях церковні суди виникають внаслідок прийняття на-
прикінці Х ст. християнства як офіційної релігії та отримують юридичне закріплення у церков-
них статутах Володимира та Ярослава. З цього часу церковні суди залишалися невіддільним еле-
ментом вітчизняної судової системи впродовж багатьох віків, і лише загальний занепад церкви 
на початку ХХ ст., що був викликаний появою нової, радянської моделі держави та суспільства, 
перервав їх функціонування. 

Основним нормативним актом, що регулював на той час діяльність православної церкви 
в Російській імперії, був затверджений у 1721 р. Петром І «Духовний регламент», а також при-
йнятий у 1841 р. «Статут духовних консисторій». Крім того, існували чисельні документи вищих 
органів влади та самої церкви, які дослідники зазвичай позначають терміном «некодифіковане 
церковне законодавство» [1, с. 337]. Наприкінці ХІХ ст. ряд науковців, намагаючись система-
тизувати діюче церковне законодавство, видали серію збірників, які містили основні докумен-
ти, що регулювали діяльність представників та структур духовного відомства [2; 3; 4]. Аналіз 
цих документів дає змогу скласти загальне уявлення про систему та юрисдикцію духовних судів  
у Російській імперії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. 

Найвищою судовою інстанцією у системі церковних судів виступав Священний Синод 
(Духовна колегія) – вищий державний орган церковно-адміністративної влади Російської імперії, 
що замінив собою на початку XVIII ст. патріарха в частині загальноцерковних функцій та зов-
нішніх зносин. Священний Синод повинен був вирішувати як апеляційна інстанція справи, що 
розглядалися нижчими церковними судами, а також в окремих випадках виступати судом першої 
інстанції. Цей висновок щодо ролі та місця Священного Синоду в ієрархії духовних судових 
установ підтверджується і характером справ, що були віднесені до його відання. 

По-перше, Священному Синоду належало виняткове право розглядати справи зі звинува-
чення вищих церковних ієрархів (архієреїв, членів Священного Синоду та синодальних контор, 
протопресвітерів) у порушенні правил та обов’язків церковної служби та вчиненні кримінальних 
злочинів, що були підвідомчі церковному суду. Крім того, він був єдиною судовою інстанцією, 
що розглядала суперечки між церковними установами з приводу невиконання незаперечних зо-
бов’язань[4, с. 75; 5, с. 118].

По-друге, Священний Синод виступав другою і водночас кінцевою інстанцією у всіх судо-
вих справах, що розглядалися у нижчих церковних судах. 

По-третє, на ньому розбиралися справи духовні, що підпорядковували до цього суду Па-
тріаршому, як-то: богохульні, єретичні, справи розкольників, чаклунів, про шлюби з недієздатни-
ми особами або особами, які мали близькі ступені спорідненості, справи про примус до шлюбу 
дітей з боку батьків, a також залежних людей від волі їхніх господарів; справи щодо насильного 
постригу у монастирі, про невиконання християнських обов’язків і, нарешті, за злочини проти 
благочестя. Особливо значною була категорія справ, які стосувалися розірвання шлюбів, не ди-
влячись на спроби Синоду частково розвантажити себе шляхом передачі окремих справ на роз-
гляд нижчих інстанцій. По-четверте, у виключній юрисдикції Священного Синоду знаходилися 
справи, пов’язані з вчиненням проступків релігійного характеру, за які на осіб духовного звання 
чи мирян повинні були накладатися найтяжчі церковні покарання (анафема) [4, с. 75; 5, с. 119].

До 1861 р. вищий церковний суд поєднував у собі також і функції вищого доменіально-
го суду – церква була одним з найбільших феодалів і їй, як і усім іншим феодалам, належало 
право здійснення судочинства над залежним населенням. Синодському суду підлягали селяни 
архієрейських і монастирських вотчин, а також посадові особи, які здійснювали управління ма-
єтностями у всіх справах, крім карних. З проведенням селянської реформи та ліквідацією значної 
частини форм особистої залежності це право церкви було втрачено. 
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Щодо другої ланки церковної судової системи, то більшість дослідників, які займали-
ся вивченням цього питання, традиційно відносять до неї єпархіальні суди [1, с. 101; 6, с. 9;  
7, с. 125; 8, с. 439]. У деяких дореволюційних виданнях зустрічається думка, що існувала спе-
ціальна церковна судова установа, яка обіймала проміжну позицію між Священним Синодом та 
єпархіальним судом [5, с. 22; 9, с. 482]. Проте матеріалів про діяльність цієї Колегії, її структуру, 
повноваження, дослідниками не виявлено. Можливо лише спрогнозувати, що з часом вона була 
злита з канцелярією Священного Синоду і втратила самостійне значення. 

Центральною фігурою в системі управління єпархією виступав архієрей: він відповідав за 
стан віри та моральності у межах єпархії, наглядав за діяльністю духовенства, правильністю від-
правлення обрядів та служб, керував чисельними духовними установами та очолював церковний 
суд. Від нього значною мірою залежав рівень успішності впровадження на місцях рішень централь-
ної влади. Зрозуміло, що для того, аби мати в особах єпархіальних архієреїв провідників потрібної 
лінії, центральна влада намагалася контролювати кадрові ротації на цьому рівні і прагнула вплива-
ти на вибір кандидатури архієрея. Значущість цієї ланки церковної ієрархії стала причиною того, 
що головною дієвою особою у справі призначення архієреїв був навіть не Синод, а імператор. 

Повноваження архієрея в здійсненні судочинства на місцях були достатньо вагомими. Як 
суд першої інстанції він мав переважне право судити всіх осіб його пастви у релігійно-моральних 
справах, накладати на грішників, для їхнього виправлення, спеціальні покарання (єпитимії). Осо-
бливому суду архієрея підлягали служителі Церкви його єпархії. Він судив їх як за провини й зло-
чини, пов’язані як з їхньою посадовою діяльністю, так і за аморальні вчинки, що не відповідали 
сану священнослужителя. Архієрей мав право не тільки накладати на винних служителів Церкви 
зазначені в законі єпитимії й штрафи, але й зміщати їх з посади, тимчасово забороняти виконання 
духовних обрядів і зовсім позбавляти їх в судовому порядку «по суду» церковних ступенів. 

Архієрейський суд виконував і функції апеляційної інстанції, оскільки архієрей, будучи за 
церковними канонами архіпастирем, мав право змінити або скасувати вирок духовного суду, що 
був винесений підлеглими йому пастирями. 

Обсяг фактичних владних повноважень архієреїв відрізнявся від тих, що були передбачені 
класичними канонами церковного права. У процесі централізації церковної влади єпископи були 
позбавлені права накладати на винних покарання у вигляді анафеми (відлучення від церкви),  
і цей вид церковного покарання накладався винятково за розпорядженням Синоду. 

З вищезазначеного слід зробити висновок, що у сферу відання архієреїв входив дуже зна-
чний перелік справ, і одноосібно здійснювати судочинство архієреї не мали жодної можливості. 
Отже, на практиці за архієреєм залишалося лише затвердження вироку, а сам розгляд справи  
і прийняття рішення у ній здійснювалося духовною консисторію. У науковій літературі з цього 
приводу триває дискусія щодо проблеми підконтрольності консисторій архієреям та фактичній 
відсутності колегіального обговорення та прийняття рішення. Частина дослідників вважає, що 
цілковите підпорядкування консисторії архієреям робило її не самостійним органом управління 
та судочинства, а звичайною канцелярією при управителі єпархії. Практика суспільно-політич-
ного життя Наддніпрянської України поч. ХХ ст. засвідчує, що побоювання щодо можливості 
використання архієреями церковного суду як карального апарату у боротьбі з місцевим духів-
ництвом виявились цілком справедливими. Досить часто, захищаючи інтереси своєї пастви, свя-
щеннослужителі вступали у конфлікт з державними інтересами, які відстоювалися їх керівниц-
твом. І саме церковний суд виступав як інструмент боротьби з непокірними. 

Духовна консисторія була спеціальною установою, що діяла під безпосереднім керівниц-
твом єпархіальних архієреїв. Основним нормативним документом, що регулював її діяльність, 
був прийнятий у 1841 р. «Статут духовної консисторії» Згідно з цим документом до компетенції 
консисторій входили: 1) піклування про захист і поширення православ’я; 2) нагляд за дотриман-
ням правил богослужіння; 3) опікування будівництвом і облаштуванням церков; 4) призначення 
на церковні посади, постриг у ченці; 5) нагляд за правильністю ведення парафіяльним духовен-
ством необхідної документації; 6) піклування про господарчі справи, які стосувались єпархіаль-
ного відомства; 7) єпархіальний суд [10, с. 34]. Таким чином, перелік повноважень консисторій 
свідчив, що вона не є суто судовою установою, а виконує різноманітні функції управлінського 
характеру. Звісно, що подібне поєднання адміністративної та судової влади в одних руках вва-
жалося типовим явищем у епоху формування церковного суду, однак суперечило одному з го-
ловних принципів нової судової системи Російської імперії, проголошеному в під час реформи 
1864 р., – незалежності судів та відокремленню їх від адміністрації. Під час визначення юрис-
дикції консисторій слід враховувати, що за традицією попередньої епохи не всі жителі єпархії 
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підпадали під суд консисторії, а натомість мали право судового імунітету – судилися у судах 
вищих інстанцій (у нашому випадку таким судом виступав Синод. – Авт.). Перш за все подібним 
правом користувалися великі або дуже відомі монастирі, що займали особливе місце в системі 
духовних установ Російської імперії та мали статус ставропігійних, а отже, підпорядковувались 
безпосередньо Синоду. 

Оскільки консисторія розглядала левову частку справ, що були віднесені до юрисдикції 
духовного суду, то не зайвим буде назвати основні організаційно-економічні проблеми, що по-
стали перед консисторіями наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст.: їх підпорядкованість як судової 
установи керівникам єпархій (архієреям); постійна плинність кадрів, викликана значними фі-
нансовими труднощами; перезавантаженість роботою, зумовлена значною кількістю справ, що 
перебували у її провадженні. Як наслідок в роботі консисторій проявлялися такі негативні риси, 
як формалізм, зволікання та хабарництво, що негативно впливали на якість їхньої роботи та, 
відповідно, зменшували рівень довіри населення до церковних судів.

Останньою, нижчою судовою інстанцією церковної судової системи був суд благочинно-
го. Слід зазначити, що в науковій літературі, присвяченій питанню функціонування церковних 
судових установ, ця інстанція не завжди виділяється дослідниками. Натомість, у багатьох істо-
ричних джерелах згадуються випадки, коли окремі справи не розглядалися духовною консисто-
рією, а їх вирішенням займалися так звані благочинні. 

Благочинні очолювали церковно-адміністративні округи, на які поділялася єпархія. До 
них входило від 10 до 30 приходських церков. Правовий статус благочинного, коло його прав та 
обов’язків визначалися спеціальною «Інструкцією благочинних приходських церков» (прийнята 
в 1775 р. та відредагована у 1857 та 1892 рр.). [11, с. 220–226]. Аналіз повноважень благочин-
ного, передбачених цим документом, дає можливість зробити висновок, що благочинним нале-
жала судова влада, хоча звісно вона й не могла бути значною. У своєму окрузі вони відігравали 
роль своєрідних мирових судів: приймали та розбирали скарги членів приходу один на одного 
та повинні були намагатися примирити обидві сторони. Також мали право розглядати скарги на 
місцевих священиків, пов’язані з невиконанням або неналежним виконанням ними своїх обов’яз-
ків, вчиненням священиками дій, несумісних з духовним званням, та інших проступків, за які на 
винних повинні були накладатися незначні покарання у вигляді зауваження чи догани [11, с. 225]. 

У середині ХІХ ст. в окремих єпархіальних округах були створені благочинні ради, що 
складалися з декількох осіб, які обиралися місцевим духовенством. За висновками дореволю-
ційних вчених саме вони перебирали на себе функції благочинного, зокрема право здійснення 
правосуддя [12, с. 173; 13, с. 111–112]. 

Підсумовуючи вищезазначене, можна зробити висновок, що система церковного су-
доустрою в Російській імперії наприкінці ХІХ – початку ХХ ст. складалася з трьох елементів. 
Перший елемент – благочинні (або благочинні ради), що виступали як суди нижчої інстанції, 
які розбирали дрібні провини духовенства. Другий елемент – духовні консисторії на чолі з ар-
хієреєм (єпархіальний суд). Розглядав основну кількість справ як за участю духовенства, так  
і мирян. Третій елемент – Священний Синод. Виступав як апеляційного суду у справах, що вже 
розглядались єпархіальним судом, а також був судом першої інстанції у таких справах, що були 
віднесеними до його виняткової компетенції.

На початкових етапах існування православної церкви її влада над мирянами була доволі 
суттєвою – в умовах слабко розвинутого державного апарату церковні суди перебирали на себе 
судочинство у різноманітних цивільних справах мирян. Вже у XVI ст. намітилася чітка тенден-
ція до скорочення втручання духовної влади у світські справи і повернення цих справ у відання 
державних судових органів. Внаслідок низки реформ, найбільш масштабні з яких були прове-
дені за часів царювання Петра І, юрисдикція церковного суду була суттєво звужена і фактично 
під контролем церкви була залишена лише шлюбно-сімейна сфера. Як зазначає з цього приводу 
А. Павлов у своєму дослідженні, присвяченому церковному судові: «У Духовному Регламен-
ті та в резолюції Петра на доповідні пункти Синоду від 12 квітня 1722 р. з усіх справ цивіль-
них, раніше підсудних церкві, залишені лише: 1) справи про сумнівні шлюби, насамперед шлю-
би, укладені з близькими родичами; 2) справи про шлюби, укладені під примусом; 3) справи 
про шлюби, укладені при живому чоловікові або дружині; 4) справи про розірвання шлюбів»  
[14, с. 424]. Протягом наступних років XVIІІ та ХІХ ст. юрисдикція духовного суду у цивільних 
справах вже не зазнавала суттєвих змін, і стаття 148 «Статуту Духовної консисторії» юридично 
закріпила за церковним судом розгляд питань про визнання шлюбів недійсними, по їх припинен-
ню або розірванню, а також про визнання народження у законному шлюбі [10, с. 65].
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Аналогічні тенденції простежувалися і у розвитку цивільно-правової юрисдикції духовних 
судів щодо духовенства. Контролюючи практично всі сфери майнових відносин між своїми пред-
ставниками, православна церква у XVIІІ–ХІХ ст. змушена була під тиском держави поступово пе-
редати їх на розгляд світським судам. В результаті у досліджуваний період, згідно зі «Статутом ду-
ховних канцелярій», особи духовного звання підлягали єпархіальному суду тільки у таких справах: 

1. За взаємними суперечками, що могли виникнути під час користування рухомим та не-
рухомим церковним майном; 

2. За скаргами духовних та світських осіб на представників духовенства через порушення 
ними безспірних зобов’язань, чи прохання про виплату ним безспірних боргів [10, с. 65]. 

У церковному суді розглядалися і окремі справи про злочини та проступки, що були скоєні 
мирянами або представниками духовенства. За своїм характером, процедурою розгляду справи 
та правовими наслідками, протиправні дії, які розглядалися на церковному суді, не були однако-
вими, і умовно їх слід поділити на три великі групи: 

1. Злочини та проступки, за які у російському законодавстві передбачалися як криміналь-
ні, так і церковні покарання;

2. Злочини та проступки, за які у російському законодавстві передбачалися лише церковні 
покарання; 

3. Проступки, які не були передбачені світським законодавством, однак визнавалися  
«гріховними» і каралися відповідно до норм канонічного права. 

До першої групи відносилася група злочинів, визначених діючим у Російській імперії 
Уложенням про покарання, за вчинення яких злочинцеві загрожував не лише один з визначених 
законом покарань, а й церковна кара. Передусім сюди належали чисельні злочини проти віри 
(богохульство, єресь, розкольництво, порушення) та злочини, що були поєднані з порушенням 
церковних правил (церковного благочиння тощо). До цієї групи належали і протиправні діяння  
в сфері шлюбно-сімейних відносин (порушення правил вступу до шлюбу, прелюбодійство тощо). 
Крім того, у кримінальному законодавстві російської держави існували й інші злочини, які не 
могли бути віднесені до жодної з вищеозначених груп протиправних діянь, за які передбачалося 
накладення одного з церковних покарань. Усі ці справи підлягали подвійній підсудності – роз-
глядалися за участю як світського, так і церковного суду (ст. 1001 Уставу кримінального судочин-
ства) [15]. Пріоритет у здійсненні правосуддя в цьому разі належав світському суду. 

До другої категорії належали протиправні дії, за які російське «Уложення про покарання 
кримінальні та виправні» (Далі – УПКВ) не передбачало накладення кримінального покарання, 
а передбачало лише один з видів церковних стягнень. Перелік подібних діянь був чітко визначе-
ним, сюди належали: 1) ухилення від сповіді та причащання (ст. 207, 208 УПКВ); 2) невиконання 
батьками обов’язку приводити до сповіді своїх дітей (ст. 209 УПКВ); 3) невиконання неофіта-
ми обрядів православної церкви і підтримання традицій попередніх конфесій; 4) розпуста та 
співжиття осіб, що не перебувають у шлюбі (ст. 994, 1597 УПКВ); 5) невинне заподіяння смерті 
іншій людині (казус) (ст. 1470 УПКВ); 6) замах на самогубство (ст. 1473 УПКВ); 7) ненадання до-
помоги постраждалому (ст. 1521 УПКВ); 8) неправдива присяга у суді, яка не мала наміру завдати 
шкоди підсудному (ст. 240 УПКВ); 9) примушування батьками своїх дітей вступати до шлюбу або 
йти у монастир (ст.1586 УПКВ) [16].

Третя категорія справ, що розглядалася церковними судами, належала до випадків пору-
шення, як світськими, так і духовними особами, релігійно-церковних настанов, тобто вчинення, 
за висловом церкви, «гріховного діяння». Звертає на себе увагу той факт, що перелік цих про-
ступків не був чітко окреслений ані в світському законодавстві, ані в канонічному праві. Рішення 
про визнання подібного проступку «гріховним», а отже таким, що підлягає покаранню, приймав 
сам духовний суд. 

Кажучи про юрисдикцію духовних судів, слід відзначити, що її межі різнилися залежно 
від соціального статусу особи, оскільки, коли йшлося про проступки та злочини, вчинені особа-
ми духовного звання, закон надавав єпархіальному суду значно більше повноважень. Держава 
продовжувала притримуватися принципу, сформованого ще в попередні періоди, що першочер-
говість вирішення питання притягнення до відповідальності осіб духовного звання повинна на-
лежати церковному відомству. Водночас слід відзначити, що коло питань, які належали до винят-
кової юрисдикції церковних судів, була суттєво скорочена у XVIII ст. і у досліджуваний період 
обмежувалась, згідно ст. 1017-1020 «Уставу кримінального судочинства», такими справами:

1. Справами про порушення особами духовного звання своїх обов’язків, відповідальність 
за які не встановлена кримінальним законодавством, однак передбачена церковними правилами 
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та іншими діючими по церковному відомству документами. Наприклад, сюди належали справи 
про священиків, що допустили через власну провину смерть нехрещеної дитини, або не встигли 
причастити помираючого тощо. 

2. Справами про порушення особами духовного звання своїх обов’язків, відповідальність 
за які кримінальне законодавство передбачає у можливості накладення стягнень на розгляд їх 
духовного керівництва, однак не встановлює вид покарання. Сюди, зокрема, належали справи 
про порушення, допущені священиками під час проведення шлюбного обряду.

3. Справами про порушення особами духовного звання тих обов’язків, які безпосередньо 
до них не належать, однак за які кримінальне законодавство передбачає можливість накладення 
стягнень на розгляд їх духовного керівництва. До проступків подібного роду здебільшого нале-
жали: недотримання правил поведінки у церкві та під час проведення церковних обрядів (голосні 
розмови, нетверезий стан, викрики, відступ від канонічного тексту тощо) та аморальна поведінка 
осіб духовного звання у буденному житті (п’янство, бійки, сварки, відвідування заборонених 
церквою закладів, знайомство та дружба з людьми, що скомпрометували себе, та інші). Характер 
та міра покарання також визначалися залежно від статусу особи – перелік санкцій, які могли за-
стосовувати церковні суди щодо представників кліру, був значно ширшим, ніж для мирян.

Згідно з нормами канонічного права та російським кримінальним законодавством духовні 
суди мали право застосовувати до осіб світського звання такі види покарань, як:

1) відлучення від церкви (анафема);
2) позбавлення християнського поховання;
3) ув’язнення у монастирі; 
4) церковне покаяння (єпитимія). 
Коротко проаналізуємо основні види вищезазначених покарань. 
Відлучення від церкви. У публіцистичній та науковій літературі цей вид покарання може 

фігурувати під іншою, більш відомою і загальновживаною назвою – анафема. Насправді анафе-
ма – це лише один з різновидів такого покарання, оскільки канонічне право передбачає наявність 
великого (анафема) та малого відлучення. Перше накладалося винятково Священним Синодом  
і передбачало повне, пожиттєве, розірвання відносин між віруючим та церквою. Натомість мале 
відлучення могло накладатися єпархіальним судом і полягало у тимчасовому відлученні від про-
ведення певних релігійних обрядів (причащання, благословення тощо).

Відлучення від церкви як форма покарання, що накладалася духовним судом, повністю 
визнавалася державою, остання поширювала на відлучених від церкви додатково і обмеження 
суто світського характеру. 

Позбавлення християнського поховання. Цей вид церковного покарання був нормативно 
закріплений у ст. 1472 «Уложення про покарання кримінальні та виправні» і застосовувався для 
самогубців, що свідомо позбавили себе життя. Виняток робився лише для осіб, які наклали на 
себе руки з «патріотичних міркувань» (задля збереження державної таємниці) та для жінок, яким 
загрожувало зґвалтування (ст. 1474) [16]. 

Ув’язнення у монастирі. Практика утримання порушників норм канонічного права у мо-
настирях сягає ще часів зародження християнської церкви. У новітній період цей різновид по-
карання продовжував використовуватися духовними судами переважно до священнослужителів, 
які припустилися серйозних порушень релігійних норм або намагалися відступитися від прийня-
тих церквою канонів (догм). 

Так, на початку ХХ ст. до монастирів масово направляли: неповнолітніх, осіб, винних  
у вчиненні крадіжок, підпалів, «блудному житті» тощо. 

Таким чином, ув’язнення у монастирі було покаранням, що накладалося як духовним, так 
і світським судом, що ускладнює визначення поширення практики застосування цього покарання 
у церковному судочинстві. 

Церковне покаяння (єпитимія). Одне з найбільш розповсюджених видів покарань, що накла-
далися духовними судами, яке полягало в обов’язковому виконанні певних релігійно значущих дій під 
контролем місцевого священика: відвідування церкви, читання молитви чи здійснення поклонів, дотри-
мання посту тощо. У судовій практиці на землях, що входили до складу Російської імперії, застосовував-
ся широкий спектр форм єпитимії, передбачений церковним правом – відлучення від причастя святих 
тайн, піст, милостиня, молитви, заслання до монастиря. Правове поле давало єпархіальній владі досить 
широку свободу у визначенні міри покарання, яким архієреї та консисторії не забарилися скористатися. 
Єпитимія могла тривати від декількох днів, місяців, до декількох років, а то й пожиттєво. Характерно, 
що у багатьох випадках розмір покарання визначався місцевим судом на власний розсуд. 
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Аналіз справ, що надходили на розгляд українських духовних консисторій, показує, що 
найбільш поширеними злочинами, за які єпархіальний суд піддавав єпитимії, були: вбивства, 
позашлюбні зв’язки, спроби вчинення самогубства, жорстоке поводження з жінками [17]. 

Щодо осіб духовного звання, то, як зазначалося вище, церковні суди користувалися знач-
но більшими повноваженнями у сфері застосування покарань. «Устав духовних консисторій» 
визначав, що на представників кліру можуть накладатися такі покарання: 

1. Позбавлення священиків сану із виключенням з духовного відомства. Зазвичай цей вид 
покарання застосовувався до священиків, що вчинили тяжкий кримінальний злочин і були визнані 
винними світським судом. Законодавство не забороняло церковному суду прийняти рішення про 
позбавлення духовної особи сану і за відсутності рішення загального суду, у тих випадках, коли 
винним вчинялися дії, що суперечили церковним канонам, однак не були кримінально карним;

2.  Позбавлення священиків сану із залишенням їх у духовному відомстві на нижчих  
посадах;

3. Тимчасова заборона брати участь у священослужінні з позбавленням посади та переве-
денням до церковного причту;

4. Тимчасова заборона брати участь у священослужінні без позбавлення посади, однак  
з накладенням єпитимії, що повинна була відбуватися за місцем проживання або в монастирі;

5. Проходження єпитимії в монастирі чи архиєрейському домі без заборони брати участь 
у священослужінні. При цьому покараний єпитимійований священик, перебуваючи у монастирі, 
отримував лише половину прибутків парафії, а решта коштів переходила настоятелеві, який за-
міняв його;

6. Пеня або грошовий штраф;
7. Поклони;
8. Сувора або проста догана [18, с. 219–220; 19, с. 334–336].
Таким чином, аналіз покарань, які накладалися церковними судами, свідчить, що біль-

шість санкцій були спрямовані на позбавлення винної особи користуватися певними видами ду-
ховних благ, які належали йому як члену церкви, та мали виховно-виправний характер, тобто 
передбачали вчинення дій, які повинні були сприяти моральному очищенню, виправленню по-
караного. Натомість суто каральні санкції широко не практикувалися церковними судами, однак 
при цьому слід зважати на той факт, що за вчинення релігійних злочинів, де існувала подвійна 
підсудність (духовна та світська), такі санкції застосовувалися загальними судами, а церковні 
покарання визначалися як додаткові. 

Перелік покарань, що накладалися церковними судами, залежав від статусу обвинуваче-
ного – для мирян він був значно вужчим, аніж для представників кліру. Характерною особливіс-
тю церковного судочинства стала відсутність чітко визначених меж покарань за вчинені діяння, 
що надавало суддям можливість самостійно вирішувати питання про розмір покарання у кожно-
му конкретному випадку. 

Доволі консервативною залишалася і процедура розгляду справ у церковних судах. Біль-
шість дослідників відзначають той факт, що запровадження судових уставів у 1864 р. та станов-
лення нових правил для судового процесу практично не вплинули на церковне судочинство, яке 
продовжувало ґрунтуватися на принципах, закладених Петром І [1, с. 197; 6, с. 308; 8, с. 742;  
20, с. 823].

Процедура розгляду справ у церковних судах визначалася «Духовним регламентом», 
«Уставом духовних консисторій», розпорядженнями Священного Синоду та низкою указів світ-
ської влади. Аналіз цих документів дозволяє виявити низку характерних рис, притаманних цер-
ковному судочинству середини ХІХ – початку ХХ ст. 

По-перше, розгляд справи у духовному суді могла ініціювати як зацікавлена особа, так  
і представники церкви або світської влади, якщо на їх погляд у діях особи проглядалися по-
рушення норм канонічного або світського права. Справи про дійсність або недійсність шлюбів 
могли бути порушені в консисторіях державними органами влади, у яких виник сумнів щодо за-
конності шлюбу, за повідомленнями підлеглих єпархіальному начальству посадових осіб й уста-
нов, за скаргами і повідомленням приватних осіб, права яких порушуються незаконним шлюбом 
[7, с. 246]. Винятки робили лише для справ, які стосувалися майнових суперечок між представни-
ками духовенства, – вони розглядалися у судах лише після подання позову зацікавленою особою.

По-друге, важливе значення у судовому процесі мало попереднє слідство. Для його про-
ведення консисторією на місці направлялися спеціальні слідчі, які повинні були детально розі-
братися у справі та зібрати необхідний матеріал для суду. Одержавши слідчі акти, консисторія, 
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у разі визнання інформації недостатньою для винесення вироку, мала право наказати поповнити 
прогалини й виправити недоліки, зроблені слідчим [10, с. 183]. 

По-третє, судовий процес у єпархіальних судах був побудований таким чином, що надавав 
більше переваг стороні обвинувачення, ніж обвинуваченому. Окремого обвинувача не існувало, 
цю функцію в судовому процесі виконували самі судді, що аж ніяк не впливало на об’єктивність 
прийнятих ними рішень. Російському церковному процесу ХІХ – початку ХХ ст. був невідомий 
також інститут адвокатури: обвинувачений сам повинен був захищати себе. Ситуацію ускладню-
вала і та обставина, що засідання духовного суду не були гласними і проводилися за закритими 
дверима [20, с. 832]. Як наслідок суддя міг не турбуватися про те, що помилки або необ’єктив-
ність, упередженість, допущені з його боку, стануть відомі широкій громадськості і зашкодять 
йому. 

Ще однією характерною рисою церковного судочинства була можливість проведення 
розгляду судової справи заочно, за відсутністю обвинуваченого. Це давало можливість суддям 
виносити свій вирок лише на підставі слідчих матеріалів, не беручи до уваги пояснення іншої 
сторони. 

У церковних правилах судочинства не було встановлено чітких термінів розгляду справ,  
і хоча ст. 167 «Уставу духовних консисторій» наголошувала: «Чим важливіший злочин, тим 
швидше повинно бути проведене розслідування і розгляд справи» [10, с. 198], на практиці часто 
зустрічалися випадки, коли справи розглядали по декілька місяців, а то й років. 

Принагідно зазначимо, що подібні недоліки у процедурі розгляду судових справ були при-
таманні і дореформеним світським судам, однак після 1864 р. судочинство там стає більш демо-
кратичним і гуманним. Натомість у церковних судах до початку ХХ ст. продовжували опиратися 
на морально застарілі норми та інститути процесуального права. 

Таким чином, оцінюючи характер церковного судочинства, можна зробити висновок, що 
судовий процес у духовних судах середини ХІХ – початку ХХ ст. повинен бути класифікований 
як слідчий (інквізиційний), позаяк йому були притаманні характерні ознаки: результат процесу 
рішуче визначався попереднім слідством, суддя одночасно виконував роль і судді, і обвинувача, 
справи проводилися за закритими дверима, був відсутній інститут захисника (адвоката) тощо.

Судові справи, вирішені консисторією в першій інстанції, могли бути переглянуті у суді 
вищої інстанції, тобто в Синоді, або в апеляційному порядку за апеляційною скаргою, або за 
приватною скаргою, або у ревізійному порядку. 

Важливою віхою в історії духовної юстиції Російської імперії була Судова реформа 1864 р. 
Основними принципами, закладеними в реформу суду, були всестановий характер судочинства, 
незалежність суду від адміністрації, незмінність суддів, рівність усіх перед законом та судом, 
гласність, змагальність, право на захист, участь громадськості у здійсненні правосуддя. 

Потреба реформування церковного суду формально виникла через необхідність узгоджен-
ня судових статутів 1864 р. з іншими правовими нормами, чинними на території Російської ім-
перії. Оскільки подібне узгодження не відбулося на етапі розробки самих статутів, то їх впрова-
дження в життя призвело до того, що принципи нового судоустрою та судочинства вступили у 
суперечність з існуючими на той час церковними судами, повноваження яких не були перегляну-
ті. Наприклад, статути 1864 р. не передбачали участі представників церкви у проведенні слідства 
та в судовому засіданні у справах із звинувачення духовних осіб та під час проведення попе-
реднього слідства у справах проти кліриків, обвинувачених неправдиво. Також не передбачалося 
погодження з єпархіальною владою вироків, за якими духовні особи позбавлялися усіх майнових 
прав. Судді повинні були лише повідомляти про це єпархіальну владу. Слідчі акти проти кліри-
ків та монахів, яких судили за участю присяжних засідателів, після закінчення слідства проку-
рор надсилав єпархіальному начальству для ознайомлення. У разі потреби вирок надсилався до 
єпископа для зняття із засуджених сану [20, с. 850]. Таке становище змусило архієреїв стати на 
захист власних інтересів.

Висновки. Таким чином, все вищезазначене дає підстави зробити висновок, що на поча-
ток ХХ ст. православна церква опинилася перед серйозною проблемою, породженою невідповід-
ністю принципів і норм традиційного церковного судочинства та судоустрою новим вимогам часу 
та порядкам, запровадженим у світських судах під час реформ середини ХІХ – початку ХХ ст.  
Необхідність приведення церковної судової системи у відповідність зі світською усвідомлювала-
ся широкими колами церковних діячів, проте не завжди сприймалася ними прихильно, насампе-
ред через те, що духовно-судова реформа вела до обмеження юрисдикції духовного суду, а також 
зменшувала роль вищих ієрархів у відправленні судочинства. Внаслідок неможливості розв’язати  
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ці дві головні проблеми вкрай важлива для суспільства реформа так і не була проведена аж до 
початку революційних перетворень.
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МОДЕЛІ ЮРИДИЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ДЕРЖАВИ 
В СУЧАСНИХ КОНСТИТУЦІЯХ: ЄДНІСТЬ У БАГАТОМАНІТНОСТІ

У статті показано моделі юридичної відповідальності держави в сучасних кон-
ституціях різних країн світу. Доведено, що конституційне регулювання сприйняло 
плюралістичну, а не моністичну концепцію юридичної відповідальності держави, 
себто воно безпосередньо вказує на певне, об’єктивно існуюче, видове розмаїт-
тя юридичної відповідальності держави. При цьому на конституційному рівні 
здебільшого фіксуються такі її різновиди, як власне конституційна (конституцій-
но-правова), майнова (цивільно-правова) та міжнародна (міжнародно-правова). 
Конституційне закріплення цих (усіх або окремих із названих) означених видів 
юридичної відповідальності держави не відзначається одноманітністю і, зазвичай, 
обмежується вказівкою на види самої відповідальності держави або на окремі різ-
новиди деліктів, суб’єктом відповідальності за які є держава. Наголошено на зна-
чимості виокремлення критеріїв конституційно-правового розвитку та традицій, 
що більшою мірою відображають динаміку інституціалізації на конституційному 
рівні відповідних моделей юридичної відповідальності держави, дає змогу відзна-
чити нерівномірність розвитку окремих країн та виокремити ті провідні тенден-
ції, що позначають особливості еволюції та ресурси розвитку означених моделей. 
З’ясовано, що конституційна модель юридичної відповідальності держави, з одно-
го боку, вбирає в себе найсуттєвіші риси конституційної моделі держави як такої,  
а з іншого – охоплює елементи конституційної моделі юридичної відповідально-
сті, стаючи, образно кажучи, «точкою перетину» цих двох моделей і відображаючи 
найсуттєвіші риси відповідного конституційного інституту. Зроблено висновок, що 
конституційне регулювання вказує на поступову деталізацію обсягу як негативної, 
так і позитивної юридичної відповідальності держави. В останньому варіанті вона 
тісно поєднується з каталогом позитивних зобов’язань держави, які дедалі більше 
узалежнюються від каталогу конституційних прав і свобод людини і громадянина. 
У цьому сенсі можна простежити певну діалектичну єдність згаданого каталогу та 
обсягу позитивної юридичної відповідальності держави, що конституціалізовані. 
При цьому найбільшою деталізацією позитивної юридичної відповідальності від-
значаються, зокрема, конституції, які прийняті на початку ХХІ століття.

Ключові слова: юридична відповідальність держави, відшкодування, збитків, 
міжнародний правопорядок, конституціоналізація прав людини, демократичні 
стандарти прав людини, повноваження публічної влади, правове регулювання.

The article shows models of legal responsibility of the state in modern constitutions 
of different countries of the world. It has been argued that constitutional regulation has 
adopted a pluralistic, rather than monistic, concept of the state's legal responsibility, that 
is, it directly points to a certain, objectively existing, variety of state legal responsibility. 
At the same time, at the constitutional level, its varieties, such as constitutional 
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(constitutional-legal), property (civil-legal) and international (international-legal), are 
mostly recorded. The constitutional fixing of these (all or some of these) designated types 
of state legal liability is not monotonous and is usually limited to an indication of the 
state's own liability or of certain types of torts subject to state liability. The importance 
of distinguishing the criteria of constitutional and legal development and traditions, 
which more closely reflect the dynamics of institutionalization at the constitutional 
level of relevant models of legal responsibility of the state, makes it possible to note 
the uneven development of individual countries and to identify those leading tendencies 
that characterize the evolution of features of evolution. It has been found that the 
constitutional model of legal responsibility of the state, on the one hand, incorporates 
the most essential features of the constitutional model of the state as such, and, on the 
other, covers the elements of the constitutional model of legal responsibility, becoming, 
figuratively speaking, the “point of intersection” of these two models and reflecting 
the essential features of the respective constitutional institute. It is concluded that the 
constitutional regulation indicates a gradual detailing of both the negative and positive 
legal responsibility of the state. In the latter, it is closely aligned with the catalog of 
positive obligations of the state, which are increasingly dependent on the catalog of 
constitutional rights and freedoms of man and citizen. In this sense, it is possible to 
trace some dialectical unity of the aforementioned catalog and the volume of positive 
legal responsibility of the constitutionalized state. At the same time, the greatest detail 
of positive legal responsibility is noted, in particular, the constitutions adopted at the 
beginning of the 21st century.

Key words: legal liability of the state, recovery of losses, international legal order, 
constitutionalization of human rights, democratic standards of human rights, powers of 
public authority, legal regulation.

Вступ. Як відомо, «в підтримуванні стану правопорядку, гарантованості його конститу-
ціоналізації важливе значення має юридична відповідальність суб’єктів права, через яку забез-
печується дієвість конституційно-правових норм, підвищується їх ефективність, а також вплив 
конституційного законодавства на галузеві норми права» [1, с. 19]. З огляду на ключову роль, що 
її об’єктивно відіграє сучасна держава в забезпеченні правопорядку, прав і свобод людини і гро-
мадянина, особливо пильна увага юристів-теоретиків, конституціоналістів, а також практичних 
працівників зосереджується довкола проблематики юридичної відповідальності держави. 

Якщо ж розглядати юридичну відповідальність держави як імператив цивілізаційного 
розвитку сучасної глобалізованої цивілізації, то чи не найяскравіше тенденція утвердження і роз-
витку цього правового інституту проявляється під час компаративному конституційно-правового 
аналізу змісту відповідних положень основних законів різних держав. Адже зазвичай у силу сво-
го призначення саме в конституційних текстах інсталюються найбільш суттєві елементи право-
вого регулювання юридичної відповідальності як комплексного правового інституту та, власне, 
специфікується юридична відповідальність держави як порівняно новий конституційно-право-
вий інститут, властивий державам, які обрали парадигму демократичного розвитку. 

Стан наукового дослідження. У сучасній юридичній науці конституційні аспекти юри-
дичної відповідальності держави досліджували такі вітчизняні та зарубіжні вчені-конституціо-
налісти, адміністративісти та теоретики права, як Дж. Алдер [2], І. Андрєєва [3], Л. Антонова [4], 
Ж. Ведель [5], Д. Дженс [6], Б. Ебзєєв [7], І. Лоуленд [8], Ле Сур [9], Т. Хартлі [10], В. Хейн [11], 
В. Чиркін [12] та ін. У цих дослідженнях відзначається, зокрема, зростаюча роль юридичної 
відповідальності держави в умовах формування і розвитку правової демократичної держави та 
громадянського суспільства. Наголошується на пов’язаності юридичної відповідальності держа-
ви із процесом «конституціоналізації» прав людини та необхідності, у зв’язку із цим, в існу-
ванні чітких критеріїв розмежування видів відповідальності держави. Відповідно, виокремлення 
певних конституційних моделей юридичної відповідальності держави ґрунтується на концепції 
конституціоналізації, яка «виступає одночасно вектором і показником конституційної законності, 
зумовлює зрозумілість та чіткість параметрів взаємної відповідальності держави та людини, дер-
жави та громадянського суспільства» [1, с. 18]. Широко осмислюється вплив на означені процеси 
з боку міжнародного правопорядку, а так само тенденцій глобалізації та міждержавної інтеграції 
[13]. Наголошується й на тому, що конституційне закріплення принципу юридичної відповідаль-
ності держави, поряд із його «процедуризацією», посиленням міжнародно-правової складової, 
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конкретизацією в галузевому законодавстві та реалізацією в поточній політико-правовій практи-
ці, виступають важливими інструментами обмеження сваволі в діяльності публічної влади [14].

Слід також наголосити на важливому внеску юридичної доктрини на формування і роз-
виток конституційних моделей юридичної відповідальності держави. Зокрема, основні поло-
ження такої відповідальності, що розвивалися як антитеза ідеям повного імунітету держави від 
відповідальності перед особою та суспільством, ґрунтувалися на ідеях Р. Ієринга про самообме-
ження влади правом [15, с. 538] та тезах Г. Єллінека щодо пов’язаності держави власним правом  
[16, с. 347–349]. Нарешті, важливою для нашого дискурсу стала поступова відмова юридичної на-
уки від однобічного сприйняття юридичної відповідальності держави як винятково приватнопра-
вової та утвердження елементів публічно-правового підходу. Саме в розрізі такого підходу стало 
можливим обґрунтування та поширення конституціоналізації юридичної відповідальності держави 
як прояву визнання її «провини» за встановлення авторитарних і тоталітарних режимів у різних 
державах світу. Не заперечуючи нетотожності умов запровадження конституційних моделей та-
кої відповідальності, все ж маємо звернути увагу на загальний тренд розвитку відповідних право-
вих масивів: від невизнання держави суб’єктом юридичної відповідальності до визнання її таким 
суб’єктом на конституційному рівні. У такий спосіб конституційно була підтверджена слушність 
юридичного визнання рівнопорядковості держави як «юридичного союзу народу» та особистості 
як наріжного орієнтиру правової системи (на противагу знеособленим підходам до тлумачення сут-
ності останньої), в основу якого був покладений людиноцентризм, а не етатизм. Конституціоналіза-
ція юридичної відповідальності держави стала також нормативним визнанням певної деетатизації 
та аксіологізації феномену юридичної відповідальності взагалі: відтепер, коли суб’єктом такої від-
повідальності на конституційному рівні була визнана і держава, на зміну юридичної відповідально-
сті особи перед державою приходить лише відповідальність особи перед законом. 

Постановка завдання. Мета статті полягає в аналізі моделей юридичної відповідальності 
держави в сучасних конституціях світу.

Результати дослідження. Загалом, із певним ступенем умовності, можна виокремити дві 
основні парадигми, в яких осмислюється конституціоналізація юридичної відповідальності дер-
жави. Одна з них є людиноцентристською (властива переважно західноєвропейським та амери-
канським дослідникам) і ґрунтує свій дискурс на узалежненні феномену юридичної відповідаль-
ності держави від розвитку прав людини, їх конституційної інсталяції та реалізації на практиці 
(в тому числі через призму інтернаціонального правосуддя), що синтезує гуманітарно-правовий 
та нормативно-правовий виміри відповідальності держави. Натомість друга, яка властива пере-
важно пострадянській правовій традиції, є більшою мірою етатоцентристською і ґрунтує свій 
дискурс на узалежненні конституційної моделі юридичної відповідальності держави від її інсти-
туційної спроможності. У цій парадигмі нормативно-правовий компонент домінує над гумані-
тарним і узалежнює його.

Конституціоналізація юридичної відповідальності держави, принаймні на рівні конститу-
ційно-правової доктрини в сучасній Україні, сприймається в межах цих двох концептів із посту-
повим переважанням першої. Натомість збереження в юридичному дискурсі присутності другої 
парадигми є певною «даниною» правовій традиції, яку українська юриспруденція ще не полиши-
ла. Зрештою, саме домінування людиноцентристської парадигми у правовій політиці має стати 
справді реальним та дієвим «імпульсом до посилення відповідальності держави перед особою» 
[1, с. 23].

В основі виокремлення конституційних моделей відповідальності держави лежить тео-
ретичне моделювання, що відображає загальну тенденцію юридичної науки до вироблення на 
основі отриманих емпіричних даних певних узагальнених за базовими показниками теоретичних 
«зрізів» правової реальності, «що дає можливість оцінити багатомірність системи права, глибину 
її змістовного потенціалу» [17, с. 8]. 

Під конституційною моделлю в юридичній науці взагалі прийнято вважати «явище, що 
виникає на певному етапі розвитку людства (а не якоїсь окремої країни, хоча вона і може виника-
ти і зазвичай виникає в окремій країні (народ якої творці конституції виявили, відкрили, вловили 
«виклики» суспільного розвитку), поширюючись потім на інші країни. Конституційна модель 
характеризує певний соціально-політичний підхід до об’єкта, змісту та способів конституційного 
регулювання суспільних відносин, до використання в цих цілях тих чи інших конституційно-пра-
вових інститутів» [18, с. 16]. 

Безумовно, конституційна модель юридичної відповідальності держави, з одного боку, 
вбирає в себе найсуттєвіші риси конституційної моделі держави як такої, а з іншого – охоплює 
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елементи конституційної моделі юридичної відповідальності, стаючи, образно кажучи, «точкою 
перетину» цих двох моделей (держави та юридичної відповідальності) і відображаючи найсут-
тєвіші риси відповідного конституційного інституту. Ґрунтуючись на постулатах загальної теорії 
права про юридичну відповідальність і її загальні ознаки, така модель все ж, на нашу думку, не 
може бути зведена до суб’єктного інваріанту згаданої відповідальності, а являє собою ширше 
явище, що, зокрема, відображає специфіку взаємовідносин між державою та особистістю в кон-
ституційній площині. 

Звісно, можливими є різні наукові підходи до класифікації моделей конституційного за-
кріплення юридичної відповідальності держави, заснованих на різних критеріях. На наш погляд, 
об’єктивність класифікації таких моделей повинна спиратися на поєднання системи відповід-
них об’єктивно існуючих параметрів, які опосередковують панорамне, багатовимірне бачення 
означеного феномену і дають змогу простежити всі найбільш суттєві прояви такого феномену  
у конституційній «матерії». 

З огляду на те, що конституційне моделювання та класифікація конституційних моделей 
юридичної відповідальності держави є новим напрямом наукового пошуку, де ґрунтовні розроб-
ки поки що відсутні, спробуємо окреслити авторський підхід дослідження цих питань, спираю-
чись на наявні в конституційно-правовій науці напрацювання суміжних проблем. 

Так, певною евристичною цінністю для нашого дослідження відзначається підхід, запро-
понований у вітчизняній конституційно-правовій науці О.П. Черновол, яка пропонує розрізня-
ти модель конституційного та модель галузевого закріплення обов’язків людини і громадянина,  
а також – диференціацію моделей залежно від специфіки правової сім’ї, у межах якої відбуваєть-
ся закріплення та реалізації означеного каталогу суб’єктних обов’язків [19, с. 88–90]. У розрізі 
динамічного розвитку конституційних моделей (Х.В. Приходько) доречною видається ідея вра-
хування нерівномірності та стадіальної відмінності закріплення тих чи інших конституційних 
моделей. На основі поєднання формаційного та цивілізаційного підходів у сфері конституційного 
регулювання прав людини В.Є. Чиркін виокремив моделі мусульманську, ліберально-капіталіс-
тичну та тоталітарно-соціалістичну [20]. На наш погляд, останній критерій не є релевантним 
нашому ракурсові дослідження, оскільки він зводить диференціацію моделей юридичної від-
повідальності держави в розрізі співвідношення із конституційним закріпленням прав людини 
до двох інваріантів: мусульмансько-традиціоналістського та соціально-капіталістичного, зали-
шаючи «за дужками» тоталітарно-соціалістичну модель, оскільки остання по суті мінімізує юри-
дичну відповідальність держави як цінність, нівелює відповідний конституційний інститут та 
перетворює його на декоративний і фіктивний у строгому юридичному сенсі. 

Із цього погляду значимим є виокремлення критеріїв конституційно-правового розвитку та 
традицій, що більшою мірою відображають динаміку інституціалізації на конституційному рівні 
відповідних моделей юридичної відповідальності держави, дає змогу відзначити нерівномірність 
розвитку окремих країн та виокремити ті провідні тенденції, що позначають особливості еволюції 
та ресурси розвитку означених моделей. По-друге, з урахування зроблених у конституційно-пра-
вовій науці висновків щодо «розщеплення» юридичної (конституційно-правової) відповідальності 
на позитивну та негативну [21] значимим у сенсі нашого дослідження критерієм є співвідношення 
між позитивною та негативною інваріантами юридичної відповідальності держави [22, с. 8–9], що 
по-різному позначається на конституційному вимірі закріплення цієї відповідальності, з урахуван-
ням специфіки правосуб’єктності держави, поєднання в ній внутрішнього та інтернаціонального 
вимірів (поєднання суто національних видів юридичної відповідальності з міжнародно-правовою 
відповідальністю держави, що набуває втілення в конституційній площині). 

Нарешті, вагомим у теоретичному та в прикладному аспектах видається також критерій 
обсягу правового регулювання та своєрідності конкретних норм, що на конституційному рівні 
окреслюють окремі найбільш істотні елементи відповідного конституційно-правового інституту 
(підстави відповідальності, її види, порядок застосування, інстанції відповідальності, юридичні 
наслідки реалізації такої відповідальності, її співвідношення із відповідальністю конституційних 
органів держави тощо). З огляду на такі міркування спробуємо виокремити конкретні конститу-
ційні моделі юридичної відповідальності держави та, принаймні у найзагальніших рисах, проа-
налізувати їх базові характеристики. 

Перший критерій – залежно від реалізації державами певних демократичних стандар-
тів прав людини та втілення в конституційну матерію концепту відповідального правління (від 
більш до менш послідовних, від традиціоналістичних до новаторських, від сталих до змінюваних 
тощо). Отже, можемо виділити: 
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1) конституційні моделі, що базуються на сталих демократичних традиціях і відзнача-
ються найбільш ґрунтовною і послідовною реалізацією ключових демократичних стандартів  
у галузі юридичної відповідальності держави, незважаючи на дещо різний ступінь конституцій-
ної інсталяції феномену юридичної відповідальності держави, зокрема залежно від наявності/
відсутності систематизованої конституції та обсягу конституційного регулювання прав людини 
і взаємовідносин людини з органами публічної влади (Великобританія, США, Франція, ФРН, 
Швейцарія, скандинавські країни); 

2) перехідні конституційні моделі, що відображають нестійкість конституційної інститу-
ціалізації юридичної відповідальності держави з огляду на відсутність юридичного континуїтету 
у цій сфері конституційного розвитку і відображають незавершеність (триваючий процес) рефор-
мування державного апарату в напрямі підвищення його відповідальності, зокрема з урахуван-
ням необхідності імплементації більш передових (здебільшого, західноєвропейських) моделей 
(Естонія, Латвія, Литва, ПАР, Польща); 

3) перехідні моделі конституційного закріплення юридичної відповідальності держави, 
переважно центрально- та східноєвропейського регіонів, що орієнтуються на розвинуті консти-
туційні моделі, втілені в західноєвропейських країнах, проте не мають завершеної конституцій-
ної інституціалізації юридичної відповідальності держави та характеризуються нестабільністю 
відповідного конституційного регулювання (Грузія, Молдова, Угорщина); 

4) частково-традиціоналістські моделі, конституційне закріплення юридичної відпо-
відальності держави в яких тяжіє більшою мірою до національних традицій і лише частково 
сполучаються із західноєвропейськими трендами розвитку (відповідно до парадигми часткової 
конституційної вестернізації) у відповідній сфері конституційно-правових відносин (Алжир, 
Бангладеш, Венесуела, Гватемала, Марокко, Судан, Таїланд, Туреччина). 

Відтак своєрідність конституційного закріплення юридичної відповідальності держа-
ви може аналізуватися крізь призму конституцій країн так званого «старого світу» (або країн  
зі «сталою демократією»), країн «перехідної (неусталеної, нестабільної) демократії», а також 
країн, що демонструють переважно незахідні моделі конституційного закріплення юридичної 
відповідальності держави. Щоправда, в конституційно-правовій науці можна зустріти і деякі інші 
(зокрема, більш деталізовані) класифікації конституційних моделей «перехідного» характеру,  
з урахуванням критерію забезпечення прав людини у взаємовідносинах із державою, а відтак  
і в розрізі юридичної відповідальності останньої [23, с. 60–63]. Утім, і такий аналіз, як видається, 
дає лише найзагальніше – переважно загальноцивілізаційне – уявлення щодо специфіки власне 
конституційного закріплення юридичної відповідальності в межах певних груп держав залежно 
від парадигми їх цивілізаційного вибору і розвитку, а тому, природно, потребує суттєвої наукової 
деталізації. 

Другий критерій – за способом конституційної фіксації юридичної відповідальності дер-
жав: негативний, позитивний та змішаний (комбінований). Такі способи ми виокремлюємо на 
підставі тлумачення змісту і спрямованості відповідних конституційних норм, що можуть мати 
дещо відмінні вектори свого спрямування. Більше того, як показує аналіз змісту новітніх консти-
туцій, дедалі більшою стає вага норм позитивної юридичної відповідальності держави, що роз-
виваються, під впливом концепції позитивних зобов’язань держави (notion of positive obligation) 
та практики ЄСПЛ [24]. У такому сенсі не є властивою для всіх країн тенденція щодо пріори-
тетного значення саме негативної юридичної відповідальності держави, на чому продовжують 
наполягати деякі зарубіжні фахівці [25].

У контексті позитивної юридичної відповідальності держави можна, очевидно, твердити 
про конституційне закріплення неоднакового (більш або менш) широкого обсягу позитивних зо-
бов’язань держави, що «відповідає її пріоритетам, ресурсам і суспільному консенсусу стосовно 
складних питань моралі та соціально-технічного розвитку» [26, с. 114], а відтак виокремлювати 
різні конституційні моделі позитивної юридичної відповідальності держави (більш чи менш де-
талізовані). Зокрема, низка зарубіжних учених (Б. Конфорті, Л. Лаврисен, М. Е. Феррер та ін.) 
пропонують розглядати моделі позитивної юридичної відповідальності держави в контексті ха-
рактеру та масштабів існуючих загроз правам людини, а також міри, до якої держава або її агенти 
можуть вважатися відповідальними за нестачу певних соціальних благ [24, с. 123].

Нарешті, при змішаному (комбінованому) способі конституційна регламентація поєднує 
елементи двох вищеозначених підходів. Зокрема, у сучасному світі більшість конституцій ґрун-
туються на більш чи менш вираженому комбінуванні позитивної та негативної відповідальності 
держави перед особою та суспільством. Так, відповідно до ст. 3 Конституції Італії, обов’язок 
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Республіки – усувати перешкоди економічного і соціального характеру, які, обмежуючи свободу 
і рівність громадян, перешкоджають розвитку особи і участі усіх тих, хто працює, в політичній, 
економічній і соціальній організації країни. Згідно зі ст. 28 цієї Конституції державні посадові 
і службові особи і службовці публічних організацій відповідають згідно із кримінальними, ци-
вільними і адміністративними законами за діяння, внаслідок яких порушено права особи. У та-
ких випадках цивільну відповідальність несуть також держава і відповідні публічні організа-
ції. Публічні служби організовані відповідно до закону з метою забезпечити неупередженість  
в адмініструванні і його дієвість. У положеннях про різні публічні служби визначаються сфера їх 
компетенції, функції і відповідальність посадових осіб [27]. 

У конституціях більшості держав Латинської Америки також робиться наголос на визна-
ченні основних напрямів державної політики і позитивних зобов’язаннях держави в різних сфе-
рах життя. Згідно зі ст.ст. 26–28, 62 Конституції Таїланду всі органи державної влади зобов’язані 
забезпечувати людську гідність, права і свободи людини; такі права і свободи є обов’язковими 
для органів державної влади при прийнятті, застосуванні і тлумаченні законів; особи, права яких 
порушені, можуть ініціювати захист у суді порушеного права, при цьому можуть подати позов 
безпосередньо до держави; особа має право на сприяння, допомогу держави у здійсненні своїх 
прав; особа має право контролювати і вимагати проведення перевірки виконання своїх обов’язків 
державними органами та їх посадовими особами [28].

Як показує аналіз, домінування негативного способу конституційного закріплення юри-
дичної відповідальності держави було властиве переважно попереднім етапам конституційно- 
правового будівництва і втілене здебільшого в текстах конституцій, прийнятих до другої полови-
ни ХХ ст. Натомість із розширенням обсягу та деталізацією власне конституційного регулювання 
(особливо в контексті «соціалізації» держави та взяття державою на себе додаткових позитивних 
зобов’язань) відповідним конституційним текстам стали більшою мірою властиві різні комбі-
нації двох «чистих» – негативного та позитивного – або ж переважання (як у випадку Таїланду) 
суто позитивного способу закріплення юридичної відповідальності держави, що найяскравіше 
простежується на прикладі новітніх основних законів, прийнятих і чинних натепер у різних краї-
нах світу. На нашу думку, на вибір конкретних способів конституційного закріплення юридичної 
відповідальності держави та їх співвідношення суттєво впливають, зокрема, «історичні традиції, 
рівень розвитку юридичної науки, демократії, правової культури, менталітет народу, інші факто-
ри політико-правового та соціально-психологічного характеру» [29, с. 197].

Третій критерій пов’язується з обсягом конституційного закріплення інституту юридич-
ної відповідальності держави. На наш погляд, даний критерій дозволяє виокремити три основні 
моделі: 1) конституційну модель базового рівня; 2) фрагментовану конституційну модель; 3) де-
талізовану конституційну модель. 

Відповідно, конституційним моделям базового рівня (закріплені в конституціях Анголи, 
Аргентини, Бангладеш, Беніну, Болгарії, Іспанії, Італії, Литви, Пакистану, Угорщини, Філіппін, 
Франції, ФРН, Швейцарії, Японії) кореспондують переважно такі риси: закріплення конституцій-
ного принципу юридичної відповідальності держави та/або публічних властей як універсальної 
конституційної відповідальності, поєднання відповідальності держави з іншими конституційни-
ми засадами функціонування демократичної правової держави, більш чи менш розгалужений 
конституційний каталог прав і свобод людини і громадянина, з яким суміщається юридична від-
повідальність держави на конституційному рівні. 

Зокрема, в розрізі функціонування такої моделі згідно зі ст. 3 Конституції Литви встанов-
лено, що повноваження влади обмежуються Конституцією; установи влади слугують людям [30]. 

У Конституції Угорщини закріплені положення, за якими кожен має право на відшкоду-
вання збитків, заподіяних офіційними органами у процесі незаконного виконання ними своїх 
обов’язків (ст. 24), а також право на оскарження судового, відомчого або іншого адміністратив-
ного рішення, яким ущемляються його права або законні інтереси (ст. 28) [31]. 

Відповідно до ч. 3 ст. 9 Конституції Іспанії [32] гарантується принцип законності та су-
дової відповідальності за сваволю властей. Близькими до наведених конституційних положень 
Іспанії є і положення Конституції Швейцарської Конфедерації [33]. Зокрема, у ст. 5 Основного 
Закону Швейцарії зазначено, що державні дії повинні чинитися в публічних цілях і бути спів-
розмірними; державні органи повинні діяти добросовісно, а ст. 146 встановлює безпосередню 
юридичну відповідальність держави за шкоду, протиправно заподіяну його органами під час 
здійснення офіційної діяльності. Згідно зі ст. 20 Конституції ФРН законодавча влада пов’язана 
конституційним ладом, виконавча і судова – законом і правом; а відповідно до ст. 34 передбачається  
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відповідальність держави за порушення службових обов’язків державних службовців. Крім того, 
стосовно вимог компенсації збитків не виключена можливість звернення до суду на загальних 
підставах [34]. Конституцією Японії особі надається можливість вимагати в держави відшкоду-
вання збитків у разі їх заподіяння незаконними діями публічної посадової особи (ст. 17), а також 
у разі виправдання судом після арешту або затримання (ст. 40) [35].

Натомість фрагментованій конституційній моделі властиві переважно такі риси: закрі-
плення конституційної відповідальності держави та публічних властей перед особою та сус-
пільством, встановлення окремих видів такої відповідальності без їх суттєвої деталізації на 
конституційному рівні, поєднання відповідальності держави з більш чи менш деталізованим 
урегулюванням відповідальності вищих органів державної влади за свою діяльність (Гватемала, 
Польща, Україна, Чехія). Зокрема, відповідно до ч. 3 ст. 2 Конституції Чеської Республіки дер-
жавна влада слугує всім громадянам і може здійснюватися тільки у випадках, межах і порядку, 
установлених законом [36]. До числа фрагментованих конституційних моделей юридичної від-
повідальності держави належить і польська модель, окреслена в Конституції Польщі [37]. Зо-
крема, відповідно до ст. 7 Конституції Польщі органи публічної влади діють на основі і в межах 
права. При цьому кожен має право подавати петиції, пропозиції і скарги в публічних або власних 
інтересах до органів публічної влади (ст. 63), має право на відшкодування шкоди, заподіяної 
неправомірними діями органу публічної влади, з гарантіями судового захисту порушених прав  
(ст. 77), оскарження судових і адміністративних рішень, винесених по першій інстанції (ст. 78), 
звернутися до Захисника громадянських прав із проханням надати допомогу в захистові своїх 
прав і свобод, порушених органами публічної влади (ст. 80). Встановлено також, що конститу-
ційну відповідальність за порушення конституції або закону у сфері виконання своїх обов’язків 
несуть вищі посадові особи держави (ст. 198). 

На відміну від двох вище розглянутих моделей, деталізованій конституційній моделі юри-
дичної відповідальності держави притаманний розширений формат власне конституційного ре-
гулювання підстав, порядку, санкцій у частині настання такої відповідальності. Зрозуміло, що 
така деталізація конституційного регулювання пов’язана переважно з особливостями історично-
го досвіду розвитку відповідних країн, з їхнім прагненням максимально запозичити та врахувати 
у власній конституційній доктрині і текстах основних законів новітні напрацювання конститу-
ційно-правової теорії і практики, притаманні країнам зі сталими демократичними інституціями 
і традиціями. 

З-поміж деталізованих конституційних моделей юридичної відповідальності парламента-
ріїв у межах Європи найбільша вага конституційного регулювання спостерігається у Конституції 
Португалії [38]. Цей документ відносить до числа основних завдань держави, зокрема, гаранту-
вання основних прав і повагу до основних принципів демократичної правової держави (ст. 9 Кон-
ституції Португалії). У розвиток цих положень португальський законодавець прямо передбачив, 
що конституційні положення про права і свободи та їх гарантії є нормами прямої дії та обов’яз-
кові для державних установ (ст. 18); держава та інші публічні установи спільно з їх посадовими 
особами, службовцями та представниками несуть цивільну відповідальність за дії чи бездіяль-
ність, допущені під час виконання службових обов’язків, якщо в результаті цього були поруше-
ні права і свободи людини і їх гарантії або завдано збитків іншим (ст. 22); позбавлення особи 
свободи всупереч вимогам конституції та закону тягне за собою обов’язок держави виплатити 
компенсацію постраждалій особі (ст. 27); держава підпорядковується конституції і спирається 
на демократичну законність (ст. 32); надається право вимагати відшкодування заподіяної шкоди 
(ст. 52); держава має слугувати суспільним інтересам, із повагою ставитися до прав та інтересів 
громадян, а органи державної влади мають діяти з дотриманням принципів рівності, пропорцій-
ності, справедливості, неупередженості і законослухняності (ст. 266); державні службовці несуть 
цивільну, кримінальну і дисциплінарну відповідальність під час виконання своїх функцій, якщо 
їхня дія або бездіяльність призвели до порушення прав або інтересів громадян, охоронюваних 
законом, при цьому закон установлює межі, в яких держава має право регресного позову до по-
садових осіб державних органів або державних службовців (ст. 271).

Співставну за обсягом та спрямованістю конституційного регулювання питань конституцій-
ну модель юридичної відповідальності держави можна відзначити і в деяких державах азійського 
континенту (зокрема, це Бангладеш, Бруней, Таїланд). Так, чи не найбільший обсяг спеціальних 
конституційних норм, що регулюють юридичну відповідальність держави, містить Конституція 
Королівства Таїланд: глава XII «Контроль над здійсненням державної влади» включає чотири 
частини: «Частина 1. Контроль над активами» (ст.ст. 259–264), «Частина 2. Конфлікт інтересів»  
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(ст.ст. 265–269), «Частина 3. Усунення з посади» (ст.ст. 270–274) і «Частина 4. «Кримінальне  
переслідування стосовно осіб, які обіймають політичні посади» (ст.ст. 275–278) [39, с. 140]. 

Як випливає з порівняльного конституційно-правового аналізу, українська конституційна 
модель юридичної відповідальності держави: 

1) за першим критерієм належить до числа перехідних моделей конституційного закрі-
плення юридичної відповідальності держави, що орієнтується на конституційні моделі, втілені 
переважно в конституційній практиці західноєвропейських країн, проте не має завершеної кон-
ституційної інституціалізації юридичної відповідальності держави та характеризується неста-
більністю відповідного конституційного регулювання (свідченням чого є триваючі конституційні 
реформи в державі);

2) за другим критерієм – належить до числа країн комбінованої моделі, яка сполучає еле-
менти позитивної та негативної відповідальності держави перед особою та суспільством;

3) за третім критерієм – належить до країн фрагментованої конституційної моделі, що 
вказує на закріплення юридичної (конституційної) відповідальності держави перед особою та 
суспільством як конституційного принципу, врегулювання на рівні Конституції України загаль-
них засад такої відповідальності (закріплення відповідальності держави перед особою за свою 
діяльність, врегулювання прав на звернення до органів публічної влади та права на відшкодуван-
ня шкоди, заподіяної органами держави, закріплення принципу верховенства права тощо). 

При цьому з конституціоналізацією стратегічного курсу на інтеграцію до структур Євро-
пейського Союзу [40] Українська держава взяла на себе додаткові позитивні зобов’язання щодо 
забезпечення прав і свобод людини відповідно до європейських стандартів і вимог. Це означає, 
що Україна має намір долучитися до групи країн, що належать до першої з означених за кри-
терієм формаційно-цивілізаційного характеру моделей конституційного закріплення юридичної 
відповідальності держави. 

За критерієм поєднання позитивної та негативної юридичної відповідальності держави 
конституційна модель України вибудовується в контексті тих конституційних змін, які досі три-
вають в Україні, засвідчуючи несталий, нетривкий характер як у співвідношенні позитивних та 
негативних елементів такої відповідальності, так і в деталізації кожного з означених компонен-
тів в конституційному регулюванні. Конкретне співвідношення між позитивною та негативною 
юридичною відповідальністю держави на конституційному рівні встановлюється, розвивається 
і збагачується за допомогою не стільки текстуальних змін до Конституції України, скільки через 
практику Конституційного Суду України, який так чи інакше враховує у своїй діяльності та пра-
вових позиціях рішення Європейського суду з прав людини та положення європейського консти-
туційного і гуманітарного права. 

Разом із тим подальшого розширення меж юридичної відповідальності держави в Україні на 
конституційному рівні протягом 2014–2019 років не відбулося, попри задекларовані різними полі-
тичними силами радикально підвищити рівень відповідальності публічної влади перед громадян-
ським суспільством та особою. У цьому сенсі закономірним виглядає заклик вітчизняних науковців 
звернути увагу на посилення юридичної відповідальності держави на конституційному рівні як за 
рахунок розширення відповідного нормативного матеріалу, так і за рахунок зміцнення елементів 
процедуризації та гарантування такої відповідальності саме на рівні Основного Закону держави.

Висновки. Підсумовуючи, можна окреслити такі основні висновки з проведеного дослі-
дження.

По-перше, конституційне визнання публічно-правової відповідальності держави та її по-
дальша деталізація в галузевому законодавстві, поряд із юридичною відповідальністю особи, по-
ставили остаточну крапку в наукових дискусіях щодо правомірності чи неправомірності розгляду 
держави в якості самостійного й повноцінного суб’єкта юридичної відповідальності. 

Конституційна інсталяція юридичної відповідальності держави позначає остаточне на-
буття згаданим правовим інститутом ознак публічно-правового інституту, що набуває значення 
визначального гарантувального засобу утвердження реальності прав і свобод людини і громадя-
нина, їх захищеності від сваволі органів публічної влади та їх посадових осіб. У цьому полягає 
незаперечний людиноцентристський лейтмотив та аксіологічний імпульс згаданого правового 
феномену. Разом із тим започаткована й розвинута із часом конституційна легітимація юридичної 
відповідальності держави, її змістовне оновлення, осучаснення й деталізація на рівні основних 
законів різних країн створює необхідні умови для консолідації відповідних правових норм та 
позитивної регламентації елементів такої відповідальності на рівні ординарних законів та інших 
нормативно-правових актів тотожної з ними юридичної сили. 
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Попри збіг ключових сутнісних елементів і ознак згаданого правового феномену в позитив-
ному конституційному регулюванні, його людиноцентризм, непересічне аксіологічне значення, ос-
новні закони різних держав – як у межах однієї правової сім’ї, так і у межах різних правових сімей – 
демонструють суттєві відмінності в моделях юридичної відповідальності держави. Це підтверджує 
провідну тезу цієї публікації – єдність у багатоманітності. Вона повною мірою відображається як 
у конституційному закріпленні означеного правового феномену основними законами різних країн, 
так і в реальному функціонуванні його в конкретних історичних та політико-правових умовах. 

По-друге, конституційне регулювання відображає плюралістичну, а не моністичну кон-
цепцію юридичної відповідальності держави, закріплюючи її видове розмаїття, що зазвичай об-
межується вказівкою на види самої відповідальності держави або на окремі різновиди деліктів, 
суб’єктом відповідальності за які є держава.

По-третє, конституційне регулювання вказує на поступову деталізацію обсягу як нега-
тивної, так і позитивної юридичної відповідальності держави. В останньому варіанті вона тісно 
поєднується із каталогом позитивних зобов’язань держави, які дедалі більше узалежнюються від 
каталогу конституційних прав і свобод людини і громадянина. У цьому сенсі можна простежити 
певну діалектичну єдність згаданого каталогу та обсягу позитивної юридичної відповідальності 
держави, що конституціалізовані. При цьому найбільшою деталізацією позитивної юридичної 
відповідальності відзначаються, зокрема, конституції, які прийняті на початку ХХІ століття.

До основних критеріїв, що покладаються в основу виділення моделей юридичної відпові-
дальності держави, можемо віднести: 

1) рівень реалізації державами певних демократичних стандартів прав людини та втілення 
в конституційну матерію концепту відповідального правління: стала демократія; перехідна де-
мократія, що характеризується реформуванням державного апарату в напрямі підвищення його 
відповідальності; перехідна демократія, що характеризується незавершеною конституційною 
інституціалізацією юридичної відповідальності держави та нестабільністю відповідного консти-
туційного регулювання; частково-традиціоналістська модель, за якої конституційне закріплення 
юридичної відповідальності держави тяжіє до національних традицій і лише частково сполуча-
ється із західноєвропейськими трендами розвитку; 

2) спосіб конституційної фіксації юридичної відповідальності держав: негативний, пози-
тивний та змішаний (комбінований); 

3) обсяг конституційного закріплення інституту юридичної відповідальності держави: 
конституційна модель базового рівня; фрагментована конституційна модель; деталізована кон-
ституційна модель. 

Список використаних джерел:
1. Подорожна Т.С. Правовий порядок : теоретико-методологічні засади конституціоналі-

зації : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2017. 503 с.
2. Alder J. Constitutional and Administrative Law. London : Macmillan, 1999. 470 p.
3. Андреева И.А. Возмещение вреда государством как конституционно-правовой инсти-

тут : автореф. дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.02. Москва, 2010. 28 с.
4. Ответственность государства перед частными лицами (опыт комплексного исследования). 

Монография в 2-х томах. Т. 1. Обязательства государства по возмещению вреда, причинённого частным 
лицам / Под. ред. Л.И. Антоновой. Санкт-Петербург : Издательство СЗИУ РАНХиГС, 2012. 804 с.

5. Ведель Ж. Административное право Франции / Под ред. Крутоголов М.А. Москва : 
Прогресс, 1973. 512 c.

6. Jans J. H. State Liability: In Search of a Dividing Line between National and European Law. 
Interface between EU Law and National Law, 2007. P. 279–296.

7. Эбзеев Б.С. Личность и государство в России : взаимная ответственность и конститу-
ционные обязанности. Москва : НОРМА, 2011. 384 с.

8. Loveland I. Constitutional law, administrative law, and human rights. Oxford : Oxford 
University Press, 2012. 848 p.

9. Le Sueur A., Sunkin M. Public Law. London and New York : Longman, 1997. 754 p.
10. Хартли Т.К. Основы права Европейского сообщества. Москва : ЮНИТИ, 1998. 647 с.
11. Heun W. The Constitution of Germany : A Contextual Analysis. Oxford : Hart Publishing, 

2011. 241 p.
12. Конституция в XXI веке : сравнительно-правовое исследование / Отв. ред. В.Е. Чир-

кин. Москва : Норма, 2011. 656 с.



56

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

13. Шамрай В.В. Вплив глобалізації та міждержавної інтеграції на сучасний розвиток кон-
ституційного права: проблеми теорії та практики : автореф. дис. … докт. юрид. наук : 12.00.02. 
Київ, 2019. 35 с.

14. Малько А.В., Маркунин Р.С. Место и роль юридической ответственности органов  
публичной власти в концепции правовой политики в сфере юридической ответственности. Век-
тор науки ТГУ. Серия : Юридические науки. 2016. № 2(25). С. 45–48.

15. История политических и правовых учений : учебник для вузов / под общ. ред. В.С. Нер-
сесянца. 4-е изд., перераб. и доп. Москва : НОРМА, 2004. 944 с.

16. Еллинек Г. Общее учение о государстве. Санкт-Петербург : Юридический центр 
Пресс, 2004. 752 с.

17. Прокопович Г.А. Теоретическая модель юридической ответственности в публичном  
и частном праве : автореф. дисс. ... докт. юрид. наук : 12.00.01. Санкт-Петербург, 2010. 61 с.

18. Хабриева Т.Я., Чиркин В.Е. Теория современной конституции : монография. Москва : 
НОРМА, 2005. 319 с.

19. Черновол О.П. Юридичні обов’язки людини і громадянина: теоретичні моделі право-
вого забезпечення та реалізації : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.01. Київ, 2019. 195 с.

20. Чиркин В.Е. Современные глобальные модели основных прав человека: новый под-
ход. Вестник Университета Имени О.Е. Кутафина (МГЮА). 2015. № 5(9). С. 127–134.

21. Книш В.В. Теоретико-правове дослідження інституту конституційної відповідальності 
в Україні : дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Івано-Франківськ, 2018. 420 с.

22. Алжеев И.А., Болдырева Е.В., Каменева Е.Н., Чепунов О.И., Чепус А.В. Конститу-
ционная ответственность лиц, занимающих государственные должности : российский и зарубеж-
ный опыт : монография. Москва : Российская академия народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте Российской Федерации, 2015. 65 с.

23. Савчин М. Порівняльне конституційне право : навч. посіб. Київ : Юрінком Інтер, 2019. 328 с.
24. Христова Г.О. Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини :  

дис. … докт. юрид. наук : 12.00.01. Харків, 2019. 512 с.
25. Кушхова Б.З. Юридическая ответственность публичной власти в современной  

России : общетеоретический аспект : дис ... канд. юрид. наук : 12.00.01. Краснодар, 2009. 199 с.
26. Христова Г. Доктрина позитивних зобов’язань держави у сфері прав людини :  

основні аспекти розуміння. Право України. 2019. № 6. С. 110–118.
27. Конституція Італійської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала). Київ :  

Москаленко О.М., 2018. 62 с.
28. Конституция Королевства Таиланд от 24 августа 2007 г. URL : https://worldconstitutions.

ru/?p=329.
29. Тодыка Ю.Н., Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина 

в Украине : монография. Киев : Юридична думка, 2004. 544 с.
30. Конституция Литовской Республики от 25 октября 1992 г. URL : http://www.parliament.

am/library/sahmanadrutyunner2019/litva.pdf.
31. Конституция Венгрии от 25 апреля 2011 г. URL : https://worldconstitutions.ru/?p=298.
32. Конституция Испанского Королевства от 27 декабря 1978 г. URL :  

https://worldconstitutions.ru/?p=149.
33. Союзная конституция Швейцарской Конфедерации от 18 апреля 1999 г. URL :  

https://www.admin.ch/opc/en/classified-compilation/19995395/ index.html.
34. Основной Закон Федеративной Республики Германия от 23 мая 1949 г. URL :  

https://worldconstitutions.ru/?p=155.
35. Конституция Японии от 3 мая 1947 г. URL : https://legalns.com/download/books/cons/

japan.pdf.
36. Конституция Чешской Республики от 16 декабря 1992 г. URL : https://worldconstitutions.

ru/?p=106.
37. Конституція Польської Республіки (з передмовою Володимира Шаповала). Київ :  

Москаленко О.М., 2018. 84 с.
38. Конституция Португальской Республики от 2 апреля 1976 г. URL : http://www.concourt.

am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/portugal/portug-r.htm.
39. Котковский Л.Э. Юридическая ответственность субъектов публичного права : дисс. … 

канд. юрид. наук : 12.00.01. Калининград, 2018. 228 с.
40. Бакумов О.С. Конституціоналізація стратегічного курсу України в контексті доктрини 

юридичної відповідальності держави. Право і Безпека. 2018. № 4. С. 13–21. URL : http://nbuv.gov.
ua/UJRN/Pib_2018_4_3.



57

Конституційне право; муніципальне право

© ВАСИЛЬЧЕНКО О.П. – доктор юридичних наук, професор, професор кафедри 
конституційного права (Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

УДК 614:351.77 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.9

ВАСИЛЬЧЕНКО О.П.

ПРАВО НА ЗДОРОВ’Я В УКРАЇНІ: АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ 
ТА ПРОБЛЕМА ДОСТУПНОСТІ В УКРАЇНІ

Сьогодні право на здоров’я закріплено як важливе право людини в багатьох 
міжнародно-правових актах універсального і регіонального характеру. Воно посі-
дає гідне місце серед перших основоположних соціальних прав людини. Розуміння 
здоров’я як одного з прав людини накладає на державу юридичне зобов’язання 
забезпечити доступ до своєчасної, прийнятної і доступної за вартістю медичної до-
помоги належної якості, а також відповідні детермінанти здоров’я, такі як безпечна 
питна вода, санітарія, харчові продукти, житло, пов’язана зі здоров’ям інформація 
та санітарна освіта, а також ґендерна рівність. Право на здоров’я є одним з узго-
джених на міжнародному рівні стандартів у сфері прав людини. Це означає, що 
реалізація права на здоров’я відіграє вирішальну роль у механізмі забезпечення 
та захисту інших прав людини (на харчування, житло, роботу, освіту, інформацію, 
безпечне довкілля та інші). Право на здоров’я включає декілька компонентів. Вва-
жаємо за необхідне зосередити увагу саме на доступності як складовому компо-
ненті права на здоров’я. Під доступністю мається на увазі буквальна фізична до-
ступність медичних установ, товарів і послуг для кожного. Основи законодавства 
України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та 
соціальні основи охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини в цій 
галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, висо-
кої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, 
що шкідливо впливають на їхнє здоров’я, запобігання і зниження захворюваності, 
інвалідності та смертності, поліпшення спадковості. В Україні можна помітити по-
ступовий позитивний поступ у напрямі реформування медичної сфери. Зокрема, 
реформа первинної ланки медичної допомоги із запропонованим чітким переліком 
послуг для пацієнтів і вільним вибором сімейного лікаря, автономізація закладів 
охорони здоров’я, створення єдиної системи електронної охорони здоров’я, про-
гресивна програма реімбурсації медикаментів «Доступні ліки» із використанням 
електронного рецепту – показали високий запит на зміни в галузі з боку населення. 
Все ж залишаються невирішеними чимало проблем, зокрема доступу до забезпе-
чення лікувальними засобами, вирішення яких частково покладається і на плечі 
самих пацієнтів. 

Ключові слова: право на здоров’я, права людини, доступність, охорона 
здоров’я, медична реформа, здоров’я.

Currently, the right to health is enshrined as an important human right in many 
universal and regional instruments. It has its place among the crucial fundamental social 
human rights. Understanding health as a human right imposes a legal obligation on 
states to provide timely and affordable health care with appropriate quality, as well as 
relevant health determinants such as safe drinking water, sanitation, nutrition, health-
related housing information and health education and gender equality. The right to health 
is one of the internationally agreed human rights standards and inseparable from these 
other rights. This means that the exercise of the right to health plays a crucial role in the 
realization of other human rights (nutrition, housing, work, education, information and 
participation) and depends on the exercise of these rights. The right to health includes 
accessibility among the main components that we would like to address in more detail. 
Affordability implies literal physical accessibility of health facilities, goods and services 
for everyone. The core legislation of Ukraine on health determine the legal, organizational, 
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economic and social bases of health care in Ukraine, regulate public relations in this field 
with the purpose of ensuring harmonious development of physical and spiritual forces, 
high efficiency and long active life of citizens, elimination of factors that adversely affect 
their health, prevent and reduce morbidity, disability and mortality, improve heredity. 
In Ukraine, we can note the gradual positive progress towards reforming the medical 
sector, such as reform of the primary care unit with a clear list of services for patients 
and free choice of family doctor, autonomization of healthcare facilities, creation of a 
unified eHealth system, progressive program reimbursement of “Available Medicines” 
medicines using an electronic prescription – showed high demand for changes in the 
industry by the population. However, many problems remain, including access to medical 
supplies, the solution of which lies partly on the shoulders of the patients themselves.

Key words: right to health, human rights, accessibility, health care, medical reform, 
health.

Вступ. Права людини в сфері охорони здоров’я включають усі права, якими наділені 
суб’єкти медичних правовідносин, що стосуються зазначеної сфери, які можна охарактеризувати 
як право на здоров’я. Медична сфера в Україні, яка зараз перебуває в процесі трансформації, 
є однією з найгостріших і найпроблемніших для нашої держави. Тому максимальна реалізація 
права на здоров’я забезпечить благополуччя суспільства.

Постанова завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу та аналітичного ог-
ляду сучасного стану розвитку медичної сфери в Україні, проміжних результатів реформування 
згаданої сфери та часткове висвітлення стану реалізації такого елементу права на здоров’я, як 
доступність. 

Результати дослідження. Права людини в сфері охорони здоров’я включають всі права, 
якими наділені суб’єкти медичних правовідносин, що стосуються зазначеної сфери. До них на-
лежить право на інформовану згоду, право на вільний вибір лікаря і закладу охорони здоров’я, 
медичну таємницю і конфіденційність, право на захист порушених прав і право на доступність 
послуг у системі охорони здоров’я [1]. Лікування і догляд лікар надає кожному пацієнту. При 
цьому мається на увазі, що вони повинні надаватися з дотриманням прав людини. Права людини 
в сфері охорони здоров’я базуються на стандартах міжнародної концепції прав людини, багато 
з яких відображені в регіональних міжнародних договорах і національних конституціях. Вони 
відрізняються від прав пацієнта, які кодифікують конкретні права, актуальні тільки для пацієнтів, 
але не застосовують загальні стандарти прав людини до всіх учасників процесу надання медич-
ної допомоги, включно з медичними працівниками. Концепція прав людини в контексті надання 
медичної допомоги приділяє увагу, наприклад, такому явищу, як «одночасні і нерідко взаємокон-
фліктні обов’язки» медичних працівників як щодо пацієнтів, так і щодо держави. Наприклад,  
у сучасних умовах розвитку і вдосконалення системи охорони здоров’я лікарі й пацієнти повин-
ні співпрацювати для прийняття спільних рішень із діагностики та лікування [2]. Не можна не 
погодитись, що пацієнти та їхні об’єднання часто стають тією рушійною силою, яка призводить 
до змін у державі. Питання фінансового характеру нерозривно пов’язані з якістю медичної до-
помоги, що, у свою чергу, може призвести до нерівності та дискримінації [3]. Необхідно краще 
розуміти соціальні детермінанти охорони здоров’я, що проходять між традиційною медициною 
і більш широкою концепцією системи здоров’я, зокрема своєрідну залежність права на здоров’я 
та реалізацію всіх інших прав людини.

Підхід до охорони здоров’я на основі поваги до прав людини вимагає, щоб політика і про-
грами охорони здоров’я приділяли пріоритетну увагу потребам тих, хто перебуває в кінці шляху 
до забезпечення більшої справедливості, – цей принцип відображений у нещодавно ухваленому 
Порядку денному в галузі сталого розвитку на період до 2030 р. і в концепції всеохоплюючого 
забезпечення медичними послугами [4].

Право на здоров’я (стаття 12) було визначено в Загальному зауваженні 14 Комітету з еко-
номічних, соціальних і культурних прав – комітету незалежних експертів, що забезпечує спосте-
реження за дотриманням Пакту. Це право включає доступність серед основних компонентів, на 
якій хотілося би зупинитися детальніше. Під доступністю мається на увазі буквальна фізична 
доступність медичних установ, товарів і послуг для кожного. При цьому доступність має чотири 
взаємопов’язані компоненти:

− недискримінація;
− фізична доступність;
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− економічна доступність (доступність за вартістю);
− доступність інформації.
Для оцінки доступності може знадобитися аналіз наявних бар’єрів – фізичних, фінансо-

вих та інших – та їхнього впливу на найбільш вразливі категорії людей. Необхідно встановити 
і застосовувати чіткі норми і стандарти як у законодавстві, так і в політиці для усунення цих 
бар’єрів, а також створити міцні системи моніторингу інформації, що має стосунок до здоров’я, 
і забезпечувати, щоб ця інформація доходила до всіх груп населення. 

Проблематика права на здоров’я для України актуальна як ніколи, особливо у світлі декла-
рування прагнення до позитивних змін після Революції гідності, включно з медичною сферою. 
Наприклад, основи законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організа-
ційні, економічні та соціальні основи охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відно-
сини в цій галузі з метою забезпечення гармонійного розвитку фізичних і духовних сил, висо-
кої працездатності і довголітнього активного життя громадян, усунення факторів, що шкідливо 
впливають на їхнє здоров’я, запобігання і зниження захворюваності, інвалідності та смертності, 
поліпшення спадковості [5].

Сьогодні правове регулювання системи охорони здоров’я здійснюється Конституцією 
України, основами законодавства України про охорону здоров’я, законами України:

− «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» [6];
− «Про захист населення від інфекційних хвороб» [7];
− «Про запобігання захворюванню на синдром набутого імунодефіциту (СНІД)  

та соціальний захист населення» [8];
− «Про боротьбу із захворюванням на туберкульоз» [9]; 
− «Про психіатричну допомогу» [10]; 
− «Про лікарські засоби» [11]; 
− та іншими законодавчими актами, прийнятими відповідно до них.
Конституція України гарантує кожному громадянину право на охорону здоров’я, медич-

ну допомогу та медичне страхування (стаття 49). Це право забезпечується державним фінан-
суванням відповідних соціально-економічних, медико-санітарних і оздоровчо-профілактичних 
програм.

Законодавство України містить своє визначення поняття здоров’я: здоров’я – стан повно-
го фізичного, душевного і соціального благополуччя, а не тільки відсутність хвороб і фізичних 
дефектів.

Охорона здоров’я – система заходів, спрямованих на забезпечення збереження та розви-
ток фізіологічних і психологічних функцій, оптимальної працездатності та соціальної активності 
людини за максимальної біологічно можливої індивідуальної тривалості життя.

Загалом, кожна людина має природне невіддільне і непорушне право на охорону здоров’я. 
Суспільство і держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здо-
ров’я і збереження генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в 
діяльності держави, поліпшення умов праці, навчання, побуту та відпочинку населення, розв’я-
зання екологічних проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового спо-
собу життя.

Держава повинна створювати умови для ефективного і доступного для всіх громадян ме-
дичного обслуговування. У державних і комунальних закладах охорони здоров’я медична допо-
мога надається безоплатно; існуюча мережа таких закладів не може бути скорочена. Крім того, 
держава дбає про розвиток фізичної культури і спорту, забезпечує санітарно-епідемічне благопо-
луччя.

Про що в результаті можна говорити в Україні в плані доступності? Хотілося б звернути 
увагу на зміни, які відбулись у медичній сфері після Революції гідності, адже одним із напрямів 
роботи Міністерства охорони здоров’я України можна виділити саме доступність [12]. Впрова-
дження в Україні медичної реформи переслідує таку мету, як докорінну зміну засад фінансування 
медичної галузі та поліпшення якості надання медичних послуг населенню, зокрема, шляхом 
надання кожному пацієнту гарантованої якісної медичної допомоги.

Зокрема, реформа первинної ланки медичної допомоги із запропонованим чітким пере-
ліком послуг для пацієнтів і вільним вибором сімейного лікаря, автономізація закладів охорони 
здоров’я, створення єдиної системи електронної охорони здоров’я, прогресивна програма реім-
бурсації медикаментів «Доступні ліки» із використанням електронного рецепту – показали ви-
сокий запит на зміни в галузі з боку населення. Для забезпечення динаміки змін важливим буде 
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прийняття Верховною Радою закону про бюджет на 2020 р. із переліком гарантованих державою 
медичних послуг на всіх рівнях допомоги. Це стане гарантією безперервного продовження тран-
сформації системи охорони здоров’я [13; c. 2]. МОЗ України почало здійснювати централізовані 
закупівлі ліків за державний кошт через міжнародні організації. Завдяки державним закупівлям 
через міжнародні організації в Україні з’явилося 76 нових препаратів, які зареєстровані та до-
ступні для громадян. Також державні закупівлі через міжнародні організації дали змогу закупо-
вувати ті самі ліки значно дешевше [13, c. 16]. 

Важливо, що з початком медичної реформи більшість медичних послуг будуть безоплат-
ними для пацієнта, але платними для держави. 

Щороку Верховна Рада затверджуватиме програму медичних гарантій разом із держав-
ним бюджетом на наступний рік. Відповідно, обсяг послуг у програмі медичних гарантій залежа-
тиме від розміру фінансування з державного бюджету. Перша програма медичних гарантій буде 
ухвалена у 2019 р. на 2020 р.

До 2020 р. головне завдання Міністерства охорони здоров’я, Уряду і Парламенту – зібрати 
реальну статистику захворюваності, розрахувати справедливі тарифи на кожну послугу та виді-
лити досить коштів, щоб закупити потрібну кількість послуг і ліків; зробити все, щоб у 2020 р. 
українці отримували максимальну кількість медичних послуг за державний кошт, а перелік плат-
них послуг був мінімальним [14].

Крім того, у рекордно короткі строки, 30 березня 2018 р., була створена Національна служ-
ба здоров’я України (далі – Нацслужба) — центральний орган виконавчої влади, який реалізує 
основний принцип медреформи «гроші йдуть за пацієнтом» — оплачує вартість реально наданих 
медичних послуг. Цей механізм оплати нарешті запрацював в Україні цього року, поступово замі-
няючи неефективну радянську модель оплати ліжко-місць [15].

Нацслужба здоров’я вже уклала договори із 623 комунальними, приватними медзаклада-
ми і лікарями-ФОП, які надають первинну медичну допомогу. Вперше українці можуть вільно 
обирати лікаря у медзакладі, незалежно від форми власності, Нацслужба здоров’я на однакових 
умовах оплачує надання гарантованого пакету послуг первинної медичної допомоги всім закла-
дам, які стали партнерами Служби. За чотири місяці Нацслужба оплатила послуги за єдиним 
тарифом у цих медзакладах на 1,6 млрд грн [15].

Що стосується подальшого фінансового підґрунтя для реформування окресленої сфери, 
то слід зазначити, що 14 листопада Верховна Рада схвалила проєкт Закону «Про Державний  
бюджет України на 2020 рік» в другому читанні та в цілому.

Для галузі охорони здоров’я та продовження її реформи збільшено кошти на:
− централізовану закупівлю лікарських засобів і медичних виробів для лікування окремих 

захворювань – 3,2 млрд грн;
− модернізацію та оновлення матеріально-технічної бази багатопрофільних лікарень  

інтенсивного лікування – 1,0 млрд грн;
− лікування громадян України за кордоном – 0,4 млрд грн [16].
Однак, попри те, що видатки на медичну сферу на наступний рік зросли, все ж доступ 

(буквально доступність як вищезгаданий елемент права на здоров’я) до життєво необхідних 
дороговартісних лікарських засобів за кошт державного бюджету для громадян є надзвичайно 
проблематичним, адже фактично відсутнє забезпечення такими препаратами з боку держави. На 
нашу думку, з метою реабілітації держави в цьому аспекті можна було використати кошти з міс-
цевих бюджетів згідно із законом про місцеве самоврядування. Наприклад, положення статті 32  
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачають, що саме до відання ви-
конавчих органів міських рад належить забезпечення, відповідно до законодавства, пільгових 
категорій населення лікарськими засобами та виробами медичного призначення [17]. Це респон-
дується і з положеннями пункту 3 частини 1 статті 89 та пункту 3 частини 1 статті 90 Бюджетного 
кодексу України щодо здійснення видатків на надання медичної допомоги комунальними закла-
дами охорони здоров’я за кошт відповідних місцевих бюджетів, пунктів 5 та 6 Типового поло-
ження про структурний підрозділ місцевої державної адміністрації, затвердженого Постановою 
Кабінету Міністрів України (далі – КМУ) від 26 вересня 2012 р. № 887 [18], а також на підставі 
положень Постанови КМУ від 17 серпня 1998 р. № 1303 «Про впорядкування безоплатного та 
пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування ок-
ремих груп населення та за певними категоріями захворювань» [19], яка передбачає безоплатний 
або пільговий відпуск лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування, 
що провадиться групам населення та за категоріями захворювань згідно з додатками 1 і 2, при 
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цьому онкологічні захворювання підпадають під перелік, наведений у додатку 2 цієї Постанови 
Кабінету Міністрів України.

Крім того, відсутність високовартісних лікарських засобів в Національному переліку ос-
новних лікарських засобів не стає на заваді закупівлі препарату згідно з Постановою КМУ від 
25 березня 2009 р. № 333 (пункт 1 передбачає, що замовники можуть здійснювати закупівлі лі-
карських засобів, що в установленому законом порядку зареєстровані в Україні та не включені до 
зазначеного Національного переліку) [20]. 

Висновки. Державою повинні забезпечуватися належні умови для якісного та ефектив-
ного медичного обслуговування осіб. Зокрема, гарантовано безоплатність медичної допомоги 
в закладах охорони здоров’я державної та комунальної власності, при цьому передбачено, що 
держава має сприяти розвитку лікувальних закладів всіх форм власності (зокрема, приватних).

В Україні можна помітити поступовий позитивний поступ у напрямі реформування ме-
дичної сфери. Можемо виділити реформу первинної ланки медичної допомоги із запропонова-
ним чітким переліком послуг для пацієнтів і вільним вибором сімейного лікаря, автономізацію 
закладів охорони здоров’я, створення єдиної системи електронної охорони здоров’я, програму 
реімбурсації медикаментів «Доступні ліки» з використанням електронного рецепту. Попри висо-
кий запит на зміни в галузі охорони здоров’я з боку населення, все ж залишаються невирішеними 
чимало проблем, зокрема доступу до забезпечення лікувальними засобами. Загалом, трансфор-
мація надасть більше інструментів, щоби посилити контроль для захисту прав громадян. Також 
дуже важлива проактивна роль пацієнтів, які мають стояти на варті своїх прав, адже, як показує 
приклад відсутності забезпечення з боку держави всіх життєво необхідних потреб пацієнтів, па-
цієнти мають нагадувати державі, куди їй потрібно рухатися. Тільки якісні зміни та активна по-
зиція громадян допоможуть привнести в систему охорони здоров’я гідність і поставити людину 
в центр уваги, а також дасть змогу говорити про максимальну доступність права на здоров’я.
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У статті проаналізовано специфіку наукових підходів до удосконалення захисту 
конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні. Наведено пере-
ваги та недоліки того чи іншого підходу. Виведено авторську класифікацію концеп-
туальних напрямів удосконалення захисту конституційних соціальних прав людини 
і громадянина в Україні. Наголошено, що під час концептуального вдосконалення 
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цевих адміністрацій щодо здійснення контролю. У такому контексті спірним є по-
ложення щодо повідомлення саме місцевих адміністрацій, а не місцевих рад, адже 
саме останні можуть захищати права громади та надати фінансування або пільговий 
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конституційних соціальних прав можливо визначити науковість та логічність, що 
є критеріями належної якості та дієвості запланованих заходів. Відповідно, обов’яз-
ковим елементом самого захисту можливо вважати планування як діяльність щодо 
передбачення та спрямування потрібного ефекту від впливу на суспільство. Плану-
вання насамперед повинно стосуватись тих соціальних прав, завершення реалізації 
яких має тривалий характер, як-то право на освіту, працю чи соціальну допомогу.  
Їх правовий захист має бути спрямований на підтримку правомірності через заохо-
чення та поступовий розвиток. Визначено такі концептуальні напрями вдосконален-
ня шляхів розвитку захисту конституційних соціальних прав: фінансова та політична 
децентралізація щодо обов’язків у сфері захисту конституційних соціальних прав; 
попереджувальний напрям застосування захисту конституційних соціальних прав; 
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деталізація конституційних обов’язків держави щодо захисту конституційних соці-
альних прав; стратегічність правового регулювання захисту конституційних соціаль-
них прав; координація засобів захисту конституційних соціальних прав.

Ключові слова: удосконалення законодавства, захист прав, конституційні 
права, соціальні права, людина і громадянин.

In the article the specifics of scientific approaches to improving the protection of 
constitutional social rights of human and citizen in Ukraine are analyzed. The advantages 
and disadvantages of this or that approach are given. The author classified the conceptual 
directions of improving the protection of constitutional social rights of human and citizen 
in Ukraine. It is emphasized that in the conceptual improvement of the protection of 
constitutional rights, it is important to formulate full legal norms. It is also important to 
supplement the powers of primary unions and local administrations to exercise control. 
In this context, it is disputable to notify local administrations, not local councils, because 
the latter can protect the rights of the community and provide funding or a grace period 
to pay local taxes in order to preserve jobs and the negative consequences of social risks. 
It has been found out that the protection of social rights is directly related to the interests 
of the whole city, the activity of which authorities should aim to protect such cities. An 
important principle of the whole concept of protection of constitutional social rights can 
be defined by the scientific and logical nature, which are the criteria for the proper quality 
and effectiveness of the planned measures. Accordingly, planning can be considered as 
a necessary element of protection itself, as an activity of anticipating and directing the 
desired effect on society. Planning must, first of all, concern those social rights whose 
completion is of a lasting nature, such as the right to education, work or social assistance. 
Their remedies should be aimed at supporting legitimacy through encouragement and 
gradual development. The following conceptual directions of improvement of the ways of 
development of protection of constitutional social rights are defined: financial and political 
decentralization with respect to responsibilities in the field of protection of constitutional 
social rights; preventive direction of application of protection of constitutional social rights; 
detailing the constitutional obligations of the state to protect constitutional social rights; 
strategic nature of legal regulation of protection of constitutional social rights; coordination 
of the remedies for constitutional social rights.

Key words: improvement of legislation, protection of rights, constitutional rights, 
social rights, man and citizen.

Вступ. Аналіз міжнародної та національної практики захисту конституційних соціальних 
прав свідчить, що основним викликом сьогодення є швидка змінюваність сутності суспільних 
відносин та неможливість захисту усіх соціальних прав однаковими методами і правами, а отже, 
стає зрозумілою потреба у постійному розвитку конституційного та законодавчого захисту. 
Основним проблемним аспектом виступає відсутність єдиного бачення напряму та швидкості 
здійснюваного вдосконалення, адже воно залежить від таких факторів, як політична воля, еко-
номічні міжнародні кризові ситуації, готовність громадянського суспільства до змін. На цей час 
для України характерним є постійне затвердження нових стратегій реформування законодавства 
щодо соціальних прав, у тому числі й щодо їх захисту. Проте лише частина із запланованих дій 
втілюється у життя, що свідчить про низький рівень мотивації до самої трансформації та про 
відсутність скоординованої діяльності щодо втілення реформ. Саме тому виникає потреба у ство-
ренні єдиної та послідовної концепції вдосконалення захисту конституційних соціальних прав.

Це дослідження надасть можливість визначити основні необхідні елементи правової кон-
цепції захисту конституційних соціальних прав та встановити засоби їх реалізації. Відповідно, 
на основі проведеної роботи можливо буде визначити ключові концептуальні напрями вдоско-
налення зазначеного захисту, що будуть об’єднані спільною метою та враховуватимуть не лише 
особливості окремого законодавства та його проблемні аспекти, але й основні міжнародні на-
працювання та стратегічно важливі для України сфери розвитку. Слід наголосити саме на вико-
нанні концепцією вдосконалення захисту конституційних соціальних прав функції спрямування, 
а отже, її розробка допоможе впливати на правове регулювання цього захисту через стимулю-
вання глибшого дослідження окремих виділених ключових напрямів. Також це покращуватиме 
самий процес реформування, оскільки розуміння призначення захисту конституційних соціаль-
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них прав, впливу правового регулювання на реалізацію захисту щодо конкретних відносин та 
кінцевої мети надасть можливість якісно застосовувати правила юридичної техніки та усуне по-
требу у постійній зміні підходу до вдосконалення, отже, й забезпечить таку важливу стабільність 
у захисті конституційних соціальних прав. 

Стан дослідження. Зазначене питання є малодослідженим на науково-теоретичному полі, 
проте дослідженням окремих його аспектів займались такі учені, як М.О. Багмет, Н.В. Бібік, 
В.В. Дерега, М.О. Єльникова, Г.В. Іваненко, В.Л. Костюк, О.А. Марушева, О.В. Марцеляк, 
В.В. Мацокін, І.М. Мищак, О.О. Мордань, С.М. Морозюк, С.В. Панасюк, П.М. Петровський, 
П.М. Рабінович, К.М. Романенко, В.Л. Федоренко, А.Л. Федорова, В.Р. Філіпчук, В.М. Шаповал, 
Г.М. Шаповал, М.М. Шумило, І.С. Ярошенко.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження наукових підходів до вдосконалення 
захисту конституційних соціальних прав людини і громадянина в Україні.

Результати дослідження. Щодо безпосередніх напрямів вдосконалення захисту консти-
туційних соціальних прав людини та громадянина, то В.Л. Федоренко наголошує, що «розширен-
ня прав і свобод людини, насамперед прав дітей, інвалідів, примусових переселенців, учасників 
АТО та інших, має бути адекватним можливостям української держави щодо їх забезпечення. 
А це передбачає конкретизацію вже конституйованих і майбутніх прав і свобод людини та від-
мову від їх «широкого тлумачення», рівно як відмову від популістської практики прирівнювання 
соціальних пільг до «непорушених прав людини» [1, с. 9]. Тобто здійснення захисту має бути 
об’єктивним до можливостей держави його здійснювати та потреб населення і відповідному рів-
ні захисту. У такому контексті проблемою є неоднаковий захист різних вразливих категорій на-
селення, що особливо стосується примусових переселенців та учасників АТО. Так, конституцією 
спеціальні заходи щодо гарантування, захисту, контролю за реалізацією закріплено за дітьми, 
жінками та безробітними. Проте сучасні соціально-економічні умови сприяють збільшенню об-
сягу категорій населення, щодо яких варто здійснювати різні за своєю сутністю заходи захисту. 
Слід наголосити, що соціальні права, як і їх захист, на відміну від особистих, мають змінюватись 
та трансформуватись, тому їх ототожнення на рівні Конституції України може сформувати невір-
ний підхід до розуміння та застосування. 

Зі свого боку П.М. Петровський визначає, що удосконалення конституційних прав 
обов’язково має включати у себе таку діяльність, як «критичне переосмислення домінуючої з 
радянських часів позитивістської доктрини права та послідовне визнання субстативної концеп-
ції права; системна робота з формування сучасної правової культури; послідовне й системне 
впровадження людиноцентричної правової парадигми розвитку суспільно-владних відносин із 
всебічним дотриманням максими «людина основна цінність і первинний суб’єкт права»; інсти-
туціалізація громадського спротиву владі, що порушує права людини або нездатна забезпечити 
їх захист [2, с. 19]. Щодо позитивістської доктрини права, то в контексті захисту конституційних 
соціальних прав вона виражається у значному впливі держави саме на їх реалізацію. Особливо 
таке положення стосується права на працю, освіту та охорону здоров’я, тобто ті сфери управлін-
ня, що ще за часів СРСР належали до компетенції державних органів та установ. Також ця про-
блема стосується самих методів правового регулювання, які часто мають винятково примусовий 
характер. Щодо формування правової культури, то більш доречним було б сприяння розвитку 
громадянського суспільства, оскільки для захисту конституційних соціальних прав необхідним 
є можливість уніфікації потреб соціуму, а також представлення інтересів та проблем населення 
не лише через звернення до державних органів, а й безпосереднє їх вирішення в межах громади. 
Звертаючись до аналізу твердження автора щодо людиноцетричності правової парадигми, варто 
уточнити, що її застосування є необхідним для державного управління та контролю. Разом з тим 
у межах захисту ця парадигма може проявлятись лише щодо рівності у захисті соціальних прав, 
адже здійснення його щодо однієї людини не може бути підставою для обмеження прав інших. 
Ця ситуація особливо яскраво ілюструється під час захисту конституційного соціального права 
на працю, де права, власне, роботодавця часто не мають такого ж пріоритету та рівня захисту, як 
працівника.

А.Л. Федорова зазначає, що, «незважаючи на наявність контрольних механізмів, ефектив-
них процедур захисту соціальних прав та відображення у конституціях багатьох держав широко-
го переліку соціальних прав, держави не поспішають брати відповідні міжнародні зобов’язання» 
[3, с. 6]. Із даним твердженням автора можливо погодитись лише частково, оскільки загальний 
мейнстрімний напрям щодо глобалізації та уніфікації правового регулювання поширюється 
й на захист соціальних прав. Насамперед це проявляється у включенні заходів захисту не лише 
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у профільні міжнародні акти, але й у Директиви ЄС та рекомендації щодо здійснення державної, 
соціальної, економічної та культурної політики. Факт не підписання міжнародних зобов’язань 
можливо тлумачити також як прагнення держави до конкретизації захисту конституційних соці-
альних прав та створення національної концепції. Соціальні права здебільшого стосуються гро-
мадян держави, а тому підписання міжнародних зобов’язань може не відповідати можливостям 
держави профінансувати соціальні потреби усього населення, коли податки не сплачуються. Та-
ким чином, міжнародний аспект захисту конституційних соціальних прав стосується запозичен-
ня позитивного досвіду їх захисту у періоди економічно-соціальних криз, а також покращення 
ефективності такого захисту щодо осіб, які перебувають у вразливому становищі постійно.

Більш деталізовано напрями вдосконалення досліджує В.Р. Філіпчук, що вказує на необ-
хідність «запровадження системи раннього виявлення осіб та сімей, які перебувають у складних 
життєвих обставинах; модернізацію системи соціального обслуговування; надання пільги в об-
сязі, достатньому для забезпечення нормальної життєдіяльності особи (сім’ї)» [4, с. 147]. Таким 
чином, захист конституційного права на сім’ю полягає у наданні допомоги від держави, яка сто-
сується не лише матеріального становища, але й психологічної допомоги та підтримки шляхом 
консультацій та скорочення часу на отримання державних послуг. Слід вказати, що окремі части-
ни цього напряму розвитку вже закріплені в законодавчих актах щодо запобігання домашньому 
насильству, щодо надання державних послуг в електронному вигляді, проте негативним проявом 
є відсутність конституційного врегулювання цього питання. Наслідком же є недостатність фі-
нансування та відсутність правового розуміння у державних службовців значення особистісного 
підходу під час захисту саме конституційного права на сім’ю. Своєю чергою саме даний аспект 
визначає потребу у новому підході до соціального обслуговування. На цей час здійснюється  
реформа державних органів згідно з теоретичними концепціями публічного адміністрування, що 
визначає обслуговуючу роль державної служби щодо потреб населення. Проте в межах захи-
сту конституційних соціальних прав цей підхід потребує вдосконалення щодо персоналізова-
ності допомоги та створення комфортних умов отримання послуг. Як виходить із самої назви,  
соціальні права неможливо реалізувати поза соціумом, а отже, їх захист передусім має відбува-
тись шляхом формування суспільства із високим рівнем правосвідомості та правової культури.

Серед напрямів вдосконалення В.Р. Філіпчук визначає також такий, як «забезпечення 
орієнтації регіональної політики на сталість соціально-економічного розвитку та саморозвиток 
регіону, запровадження ефективної регіональної програми сприяння розвитку підприємництва 
та соціальної відповідальності бізнесу» [4, с. 147]. Варто наголосити, що регіональна політика 
в Україні повинна розвиватись у європейському контексті згуртованості. Для захисту конститу-
ційних соціальних прав це означатиме локальне вирішення проблем та їх оперативне усунення. 
Крім того, саме завдяки проведенню успішної регіональної політики, відбуватиметься страте-
гічне планування та розвиток соціальних напрямів на місцях щодо освіти та охорони здоров’я.

Серед напрямів вдосконалення конституційних соціальних прав В.Л. Костюк вказує такі, 
як «розвиток інклюзивного суспільства; розробка та затвердження системи міжнародних соці-
альних стандартів з питань прав осіб з інвалідністю (з урахуванням положень Конвенції ООН 
про права осіб з інвалідністю); розробка проекту Кодексу про права осіб з інвалідністю, з ура-
хуванням міжнародних соціальних стандартів, доктринальних напрацювань провідних шкіл 
соціального права, експертів, позиції інститутів громадянського суспільства [5, с. 11]. В межах 
концептуального вдосконалення захисту важливим є напрям створення окремих нормативно-пра-
вових актів щодо втілення кожного конституційного соціального права. Разом з тим рівень саме 
кодексів є не досить доречним, адже основним призначення такого виду нормативно-правового 
акту є об’єднання значного масиву норм права з метою зменшення колізій та простішого їх засто-
сування. Відповідно, більш доречним є утворення кодексу щодо захисту усіх осіб з особливими 
потребами, оскільки їх об’єднують спільні принципи та методи, а їх одноразове закріплення доз-
волить уникнути різних методів правового регулювання та колізій через неоднакові нормативні 
формулювання. Крім того, ключовим напрямом вдосконалення є впровадження міжнародних 
стандартів. Так, це стосується захисту соціальних прав жінок та права на сім’ю кожної людини, 
без дискримінації за будь-якою із ознак, оскільки декларації щодо даних питань прийняті більші-
стю держав ЄС, у тому числі, й тими, що належать до різних правових систем, що свідчить про 
всезагальну цінність встановлених норм права щодо захисту.

На думку М.М. Шумило, доцільним є «поділ соціальних прав на статичні та динамічні. 
Статичні права непорушні та не можуть бути скасовані, як і не може бути звужений їх обсяг та 
зміст, вони гарантують людині мінімальний рівень життя. Динамічні права, їх запровадження, 
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скасування або звуження чи розширення їх змісту напряму залежить від фінансових можливостей 
держави» [6, с. 298]. Хоча ця класифікація має теоретичний характер, проте для Конституційного 
захисту вона має визначальне значення, адже дозволяє зрозуміти, які саме соціальні права варто 
додати до тих, що не можуть бути обмеженими. Оскільки соціальна сфера охоплює велику кіль-
кість прав, то захист певної частини із них може мати менший пріоритет через відсутність безпо-
середнього впливу на безпеку життя та здоров’я. До прикладу, право на соціальні пільги повинно 
реалізовуватись не нижче певного встановленого саме конституцією мінімуму, що захистить осіб 
від існуючої на цей час проблеми внесення змін до державного бюджету, зменшення чи скасуван-
ня виплат для окремих категорій осіб. У такому контексті важливим є не закріплення конкретної 
суми, а способу її обчислення, що включатиме як принципи, так і формули визначення, що своєю 
чергою забезпечуватиме актуальність. Разом з тим конституційні права особи на освіту та без-
коштовну середню освіту не можуть бути обмежені у мирний час і обов’язок держави повинен 
мати активний характер щодо здійснення такого права. На рівні конституції захист проявляється 
у закріпленні повноважень та обов’язків за самою державою та органами місцевого самовряду-
вання, а на рівні законодавчому – через встановлення підстав відповідальності. 

Отже, на науково-теоретичному рівні концептуальне бачення вдосконалення захисту кон-
ституційних соціальних прав полягає у деталізації та вирішенні проблем в окремих напрямах 
здійснення соціальних прав. Такий підхід має дещо незавершений характер, оскільки не враховує 
саме законодавчу практику та міжнародний досвід, а отже, й потребує доповнення щодо аналізу 
існуючих напрацювань у цій сфері. Так, відповідно до ст. 1.1 проекту Постанови «Про питання 
термінового вжиття заходів для забезпечення захисту прав та інтересів дітей, які постраждали 
внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів пропонується» «необхідно забезпечити спрощення  
механізму надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфлік-
тів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2017 р. № 268, з метою 
надання відповідного статусу для всіх дітей, які вимушені були покинули місця свого постійного 
проживання через конфлікт на Сході України» [7]. Тобто пропонується здійснити вдосконалення 
у напряму зменшення бюрократичного тиску та збільшення кола суб’єктів захисту. Проблем-
ним є використання формулювання «постраждала», яке має дещо суб’єктивний характер і чітке 
легальне визначення якого відсутнє. Звертаючись до аналізу згаданої постанови КМУ № 268, 
стає зрозумілим, що статус постраждалої не потрібно доводити, він констатується, якщо дитина 
підпадає під одну із ознак, однак саме й такий перелік одночасно виступає обмеженням. Дійсно, 
особа, у тому числі дитина, яка втратила місце проживання через військовий конфлікт, не може 
вважатися не постраждалою. Разом з тим застосування однакових засобів захисту до таких дітей 
та дітей, що зазнали сексуального або психологічного, фізичного тиску, є недопустимим через 
різний рівень шкоди. Таким чином, вирішення цієї проблеми без застосування надмірного уточ-
нення та довготривалої процедури зміни законодавства можливо через встановлення конститу-
ційного соціального права дитини на захист від будь-яких соціальних ризиків із чіткою проце-
дурою звернення до окремого органу, який і буде надавати захист залежно від виду соціального 
ризику. 

Проект постанови також включає такі засоби захисту, як надання дітям одноразової 
компенсації за шкоду, заподіяну здоров’ю, та щорічної допомоги на оздоровлення; проходжен-
ня дітьми безоплатної психологічної, медико-психологічної реабілітації у відповідних центрах 
з відшкодуванням вартості проїзду до цих центрів і назад; повного державного забезпечення 
дітей з інвалідністю до вступу їх до школи з виплатою щомісячної грошової допомоги» [7]. Щодо 
захисту соціальних прав дітей, то важливим є врахування законодавцем не лише вимог щодо ма-
теріального забезпечення, але й особливості самого суб’єкта, а отже, й безоплатність будь-якого 
виду психологічної допомоги та підтримки. Таким чином, змінюється концептуальне розуміння 
ролі держави у захисті, яка не обов’язково повинна здійснювати його самостійно, але й бути ко-
ординатором між постраждалою особою та особою, яка може надати захист та допомогу. Разом 
з тим ця норма яскраво демонструє недоліки щодо відсутності належних механізмів реалізації 
засобів захисту та їх взаємодії між собою. До прикладу, конституційне соціальне право на від-
починок для усіх, хто працює, та для батьків із дітьми передбачає можливість перебування на 
відпочинку у центрах для оздоровлення безоплатно. Як наслідок, це право лише дублюється, та 
ускладнюється можливість поєднання із відпусткою одного із батьків дитини. 

Слід звернути увагу на ст. 1 законопроекту «Про захист трудових мігрантів та боротьбу з 
шахрайством», де визначено, що «Кодекс України про адміністративні правопорушення потрібно 
доповнити статтею 16626 з таким змістом: «Стаття 16626. Порушення законодавства про діяль-
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ність суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні» [8]. 
В межах концепції захисту важливим є прагнення до встановлення однакового рівня захисту для 
конституційного права на працю для усіх осіб, незалежно від їх територіальної приналежності. 
Звертаючись до конституційного та законодавчого регулювання, можливо зазначити, що більший 
соціальний захист надається саме тим громадянам держави, які проживають постійно на тери-
торії України, проте рівень такого захисту не завжди відповідає мінімальним потребам особи 
щодо матеріального забезпечення гідного життя. З боку держави вірним є крок щодо захисту са-
мої можливості отримання належного матеріального забезпечення. Разом з тим визначення міри 
відповідальності саме у КУпАП не можна таким вважати через неналежну якість взаємозв’язків. 
Для розвитку концепції єдності у правовому регулюванні більш доречним є встановлення відпо-
відальності у окремому розділі КЗпПУ.

Саме такої думки дотримуються й автори законопроекту «Про внесення змін до Кодексу 
законів про працю України», де визначено, що «до ст. 155 КЗпПУ доповнити новим абзацом та-
кого змісту: «У разі невиплати чи не повної виплати заробітної плати до сьомого дня після закін-
чення періоду, за який здійснюється виплата, ця заробітна плата визнається заборгованою. Робо-
тодавець у перший день заборгованості із заробітної плати зобов’язаний видати наказ про факт, 
причини, обсяги заборгованості, заходи з її погашення та про порядок виплати компенсації за її 
затримку та в той же день копію наказу надіслати органам первинної профспілкової організації 
чи іншим уповноваженим на представництво трудовим колективом органом (а в разі відсутності 
таких органів – представникам, обраним і уповноваженим трудовим колективом) та місцевій дер-
жавній адміністрації на відповідній території» [9]. Тобто відбувається залучення максимальної 
кількості неупереджених установ, які повинні здійснювати оцінку об’єктивності причин неви-
плати та контроль за мінімізацією строків здійснення компенсації. Разом з тим спірним є меха-
нізм саме повідомлення, оскільки жодної відповідальності для роботодавця не вказано, а дій-
сність саме вказаного роботодавцем моменту невиплати потребує доведення. Таким чином, для 
концептуального вдосконалення захисту конституційних прав важливим є формування повно-
цінних правових норм. Крім того, важливим є й доповнення повноважень первинних профспілок 
та місцевих адміністрацій щодо здійснення контролю. У такому контексті спірним є положення 
щодо повідомлення саме місцевих адміністрацій, а не місцевих рад, адже саме останні можуть 
захищати права громади та надати фінансування або пільговий період щодо сплати місцевих 
податків з метою збереження робочих місць та негативних наслідків соціальних ризиків. Таким 
чином, ще одним концептуальним доповненням до конституції повинно бути закріплення повно-
важень за місцевими органами влади усіх напрямів захисту соціальних прав, що не потребують 
багаторічного планування та витрат, що не можуть бути покриті місцевим бюджетом. 

Ще один засіб захисту конституційних соціальних прав запропонований у ст. 3 законо-
проекту «Про першочергові заходи щодо захисту соціально вразливих громадян від наслідків 
фінансово-економічної кризи», де визначено, що «діє мораторій на підвищення цін і тарифів на 
житлово-комунальні послуги. Соціально вразливі категорії населення, визначені в статті 4 цього 
Закону, сплачують житлово-комунальні послуги за цінами і тарифами, що були затверджені ста-
ном на 1 січня 2014 року. Постачальники житлово-комунальних послуг здійснюють перерахунок 
сум, сплачених за житлово-комунальні послуги за підвищеними цінами і тарифами, та зарахо-
вують їх під час сплати за надані послуги в майбутніх періодах» [10]. Ця норма спрямована на 
наближення реальних та нормативних умов життя. Уже неодноразово наголошувалось на зв’язку 
соціальних прав із економічною ситуацією, однак заборона змінювати тарифи повинна все ж вра-
ховувати фактичні витрати на адміністрування та доставку, що з часом все ж можуть зрости. Як 
наслідок, може виникнути ситуація щодо неможливості надання житлово-комунальних послуг 
взагалі. Таким чином, такий законопроект є продовженням застосування застарілих методів пра-
вового регулювання та зовсім не відповідає міжнародним концепціям здійснення захисту консти-
туційних соціальних прав. Більш доречною була б не абсолютна заборона підвищення тарифів, 
що пов’язані із реалізацією таких конституційних прав, як соціальне право на житло та право на 
соціальний захист, а моніторинг та контроль з боку державних органів, забезпечення прозорої 
процедури встановлення тарифів, їх автоматизованої сплати, що своєю чергою збільшить матері-
альну спроможність суб’єктів права, а отже, виконається превентивна функція захисту. 

Також цей законопроект пропонує поширювати дію мораторію на категорію соціально 
вразливих осіб, до яких належать: «пенсіонери; інваліди; сім’ї, в яких виховується дитина-ін-
валід; сім’ї з дітьми, в яких виховуються 3 і більше дітей; сім’ї, до складу яких входить інвалід; 
малозабезпечені сім’ї» [10]. Аналізуючи таку норму, можливо помітити унікальність використо-
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вуваного формулювання «соціально вразливий» або ж «сім’я, у якій виховується дитина-інва-
лід». Насамперед коректним та легальним є вживання виразу «особа з інвалідністю», що в ме-
жах захисту конституційних соціальних прав спрямоване на забезпечення рівності та зменшення 
психологічного тиску. Разом з тим ця норма вірно вказує на потребу, а отже, й концептуальний 
напрям розвитку щодо надання єдиного правового статусу для усіх осіб, на яких поширюється 
особливий соціальний захист. У межах захисту конституційних соціальних прав важливим є ре-
формування і створення єдиного механізму, який об’єднує усі нормативно-правові акти.

Визначаючи міжнародні концептуальні напрями розвитку захисту конституційних  
соціальних прав, варто звернути увагу на Хартію основоположних прав ЄС, яка містить розділ 4 
«Солідарність», що захищає права на право працівників підприємства на інформацію та консуль-
тації, право на справедливі та рівні умови праці, право на колективні переговори та колективні 
дії, а також включає заборону на дитячу працю [11]. Із самої назви, можливо зрозуміти осно-
вну мету щодо однакового та рівного захисту усіх соціальних прав населення. Так, до прикладу, 
право на працю повинно захищатись без обмеження права на підприємництво. Також можливо 
визначити збільшення самого переліку соціальних прав, що свідчить про глибше тлумачення 
та конкретизацію кожного соціального права. Такий розвиток у межах саме захисту соціальних 
прав свідчить про потребу в оптимізації часу на захист, який не завжди може забезпечити кон-
ституційний суд. Також важливим є відокремлення не лише індивідуальних соціальних прав, 
але й колективних, що засвідчує все ж дотримання єдиної концепції розуміння сутності, а отже, 
впливає на можливості захисту. 

Саме тому Хартією основоположних прав ЄС створено Європейський комітет з соціаль-
них прав [11]. Такий орган є певною альтернативою щодо діяльності Європейського суду з прав 
людини, оскільки теж розглядає звернення щодо порушення основоположних прав. Проте від-
мінність та проблемний аспект полягає у неоднакових підходах, що застосовуються цими орга-
нами, внаслідок чого захист конституційних соціальних прав має дещо непослідовний характер. 
Саме тому у межах концептуального бачення окремих органів для захисту кожного соціального 
права важливим є узгодження їх діяльності та відсутність загальності у нормах права, що є для 
них спільними, тобто передусім самої Конституції. 

Слід наголосити, що норми права щодо захисту конституційних соціальних прав містять-
ся не лише у профільних актах. Так, до прикладу, Лейпцизька Хартія «Міста Європи на шляху 
сталого розвитку» визначає потребу у наступному захисті в межах міста: активна політика інно-
вації та освіти. Оптимальне використання потенціалу знань міста залежить від якості дошкільної 
і шкільної освіти, пропускної спроможності системи шкільної освіти і професійного навчання, 
соціальних і культурних мереж, можливостей постійного навчання, висококласних університетів 
та інших науково-дослідних інститутів, а також від системи обміну інформацією між економікою 
і наукою» [12]. Тобто захист соціальних прав пов’язується безпосередньо із інтересами всього 
міста, діяльність органів влади якого повинна бути спрямована на захист таких міст. Важливим 
принципом усієї концепції захисту конституційних соціальних прав можливо визначити науко-
вість та логічність, що є критеріями належної якості та дієвості запланованих заходів. Відповід-
но, обов’язковим елементом самого захисту можливо вважати планування як діяльність щодо пе-
редбачення та спрямування потрібного ефекту від впливу на суспільство. Планування передусім 
повинно стосуватись тих соціальних прав, завершення реалізації яких має тривалий характер, 
як-то право на освіту, працю чи соціальну допомогу. Їх правовий захист має бути спрямований 
на підтримку правомірності через заохочення та поступовий розвиток. Зі свого боку захист таких 
прав, як на відпочинок чи медичну допомогу, повинен бути швидким та полягати у контролі та 
прозорій і чіткій регламентації способу виконання обов’язків у максимально короткий строк.

Висновки. Отже, на основі проведеного аналізу призначення наукової концепції та тео-
ретичних напрацювань щодо шляхів розвитку захисту конституційних соціальних прав можливо 
визначити такі концептуальні напрями його вдосконалення:

1. Фінансова та політична децентралізація щодо обов’язків у сфері захисту конституцій-
них соціальних прав.

2. Попереджувальний напрям застосування захисту конституційних соціальних прав.
3. Деталізація конституційних обов’язків держави щодо захисту конституційних соціаль-

них прав.
4. Стратегічність правового регулювання захисту конституційних соціальних прав.
5. Координація засобів захисту конституційних соціальних прав.
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КОНСТИТУЦІЙНІ ТА ЗАКОНОДАВЧІ ЗАСАДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РІВНОСТІ 
ПРАВ І СВОБОД ЖІНОК ТА ЧОЛОВІКІВ У КРАЇНАХ ЄС

У статті проаналізовано специфіку конституційних засад забезпечення рів-
ності прав і свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС. Розкрито особливості зако-
нодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у країнах 
ЄС. Досліджено зміст і значення кожної з них. З’ясовано, що в Україні з минулого 
року діє Координаційна рада з питань недискримінації та гендерної рівності як 
консультативно-дорадчий орган з питань недискримінації та гендерної рівності 
при Уповноваженому Верховної Ради України зі справ людини. До складу Ради 
увійшли представники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, 
громадських об’єднань та наукових установ, а головним завданням цього органу є 
сприяння Уповноваженому у здійсненні парламентського контролю за дотриман-
ням рівних прав, свобод і можливостей громадян, за принципом недискримінації 
за жодною ознакою. Визначено, що за рівних умов роботодавці в Данії добровільно 



70

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

урівняли чоловіків та жінок в оплаті праці, тоді як в Україні чоловіки отримують 
вищу заробітну платню за однакову із жінками працю. Така ситуація є ідентичною 
до тієї, яка спостерігається у політичній сфері Данії, де відсутність квотування 
участі жінок у виборчих списках партій жодним чином не відображається на їх 
присутності у парламенті держави, яка є традиційно кількісно високою. Отже, го-
ловною задачею України на сучасному етапі є формування у суспільстві розуміння 
гендерної рівності. Це допустимо здійснювати і тим шляхом, яким пішов вітчиз-
няний законодавець – шляхом встановлення квот та норм. Зроблено висновок, що 
гендерна рівність в Норвегії характеризується схожою специфікою з іншими краї-
нами Скандинавії: по-перше, в цій державі одній із перших відбулось розширення 
прав жінок; по-друге, жінки також беруть активну участь в управлінні державними 
процесами; по-третє, у цій державі засновано спеціальні державні інституції для 
координації та забезпечення гендерної рівності у державі; по-четверте, чоловіки 
мають право активніше залучатись до участі у домогосподарстві та вихованні ди-
тини. Водночас особливим є досвід Норвегії у військовій сфері, оскільки в цій дер-
жаві запроваджено обов’язковий призов для жінок. 

Ключові слова: конституційні засади, законодавчі засади, забезпечення 
рівності прав, права і свободи, жінки та чоловіки, країни ЄС.

In the article the specifics of the constitutional principles of ensuring equality of rights 
and freedoms of women and men in EU countries are analyzed. The peculiarities of the 
legislative framework for ensuring equality of rights and freedoms of women and men in 
EU countries are revealed. The content and significance of each of them are investigated. 
It has been established that the Coordination Council on Non-Discrimination and Gender 
Equality has been operating in Ukraine since last year, as an advisory and advisory body on 
non-discrimination and gender equality under the Ombudsman. The Council is composed 
of representatives of ministries, other central executive bodies, public associations 
and scientific institutions, and the main task of this body is to assist the Commissioner 
in exercising parliamentary control over the observance of equal rights, freedoms and 
opportunities of citizens on the principle of non-discrimination on any grounds. It was 
found that, under equal conditions, employers in Denmark voluntarily equate men and 
women in wages, while in Ukraine men receive higher wages than women. This situation 
is identical to that observed in the political sphere of Denmark, where the absence of 
quotas for women’s participation in party lists does not in any way reflect their presence 
in the parliament of a traditionally high state. Therefore, the main task of Ukraine at the 
present stage is to develop an understanding of gender equality in society. This can be 
done in the same way that the domestic legislator - by setting quotas and norms. It is 
concluded that gender equality in Norway is characterized by a similar specificity with 
other Scandinavian countries: first, women’s empowerment was one of the first in this 
country; secondly, women are also actively involved in managing public processes; third, 
special state institutions have been established in this country to coordinate and ensure 
gender equality in the country; fourth, men have the right to become more involved in 
household and child-rearing. At the same time, Norway’s experience in the military field 
is special, since a mandatory conscription for women has been introduced in this country.

Key words: constitutional framework, legislative framework, equal rights, rights and 
freedoms, women and men, EU countries.

Вступ. У європейських країнах гендерна рівність забезпечується правовим зрівнянням 
можливостей жінки й чоловіка. Правові системи країн Європейського Союзу враховують гендер-
ні відмінності, але при цьому наділяють жінок і чоловіків рівним соціальним статусом. Також 
у європейських державах постійно ведеться боротьба із існуючими гендерними стереотипами. 
Гендерні відносини є об’єктом правового регулювання та важливим елементом правових сис-
тем. Окрім того, у країнах Європейського Союзу провідне значення відводиться практиці пра-
возастосування та розробці й прийняттю гендерно-розвиненого законодавства, запровадження 
якого забезпечує досягнення принципу гендерної рівності. Тому конституції та правові акти, які 
забезпечують гендерну рівність у європейських державах, складають для України практичний та 
науковий інтерес. 
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Стан дослідження. У правовій доктрині нашої держави наявна низка праць, присвячених 
питанням досвіду європейських держав у забезпеченні рівності прав і свобод жінок та чоло-
віків. Зокрема, відповідні дослідження у різноманітних сферах та галузях науки здійснювали 
такі науковці, як І.І. Горбач, І.О. Грицай, О.В. Гриценко-Веселовська, Н.В. Грицяк, Г.В. Даудова, 
С.П. Демків, О.І. Іляш, О.І. Кисельова, Н.В. Коваліско, В.В. Ковтун, Л.О. Курій, Н.М. Оніщен-
ко, О.М. Рудік, О.А. Сурніна, А.І. Табанова, І.В. Терлецька, М.О. Томашевська, О.О. Уварова, 
О.Б. Ярош. Але варто враховувати, що більшість досліджень конституційних та законодавчих 
засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС не мають комплексного 
характеру, а присвячені певним окремим аспектам, у яких досвід країн Європейського Союзу міг 
би бути корисним для України. Також, на нашу думку, у вітчизняній науковій літературі наявна 
недостатня кількість ґрунтовних пропозицій щодо удосконалення національного законодавства 
нашої держави на основі досвіду європейських держав. Саме тому питання конституційних та 
законодавчих засад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС залиша-
ється актуальним для здійснення досліджень.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження конституційних та законодавчих за-
сад забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків у країнах ЄС. 

Результати дослідження. Данія є країною з достатньо високим рівнем представництва 
жінок у парламенті. Наприклад, внаслідок виборів 2011 року частка жінок-депутатів становили 
39,1%, а у 2015 році – 37,4% [1]. Для порівняння, згідно із даними, які раніше наводились у цій 
роботі, в Україні чисельність жінок у парламенті після нещодавніх виборів становить близько 
20%, що по суті вдвічі менше, аніж представництво жінок у данському парламенті. 

На відміну від багатьох демократичних країн, у тому числі й України, Данія не має у своє-
му Законі про виборчі права спеціальних положень щодо надання жінкам певної кількості місць 
у партійних списках кандидатів. Національна виборча комісія вносила пропозиції щодо впрова-
дження гендерних квот, щоб гарантувати обом статям певний рівень представництва у датському 
парламенті та органах законодавчої влади регіонального і місцевого рівнів, але це протирічить 
Основному закону Данії [1]. Своєю чергою у статті 71 Конституції України [2] визначено, що 
«вибори до органів державної влади та органів місцевого самоврядування є вільними і відбу-
ваються на основі загального, рівного і прямого виборчого права». Рівне виборче право означає 
у тому числі й заборону привілеїв чи обмежень кандидатів за ознаками статі. Втім, на нашу 
думку, положення статті 8 Закону України «Про політичні партії» від 05.04.2001 № 2365-III [3] 
не суперечать змісту цього принципу, оскільки у ньому відсутнє розбалансування у бік будь-якої 
статі, а лише зазначено, що представництво кожної зі статей має бути представлено мінімум 30% 
у виборчому списку. Це означає, що в перспективі до Верховної Ради України та місцевих рад 
не можуть бути обрані партії, сформовані як виключно із жінок, так і виключно із чоловіків, що 
загалом є позитивним у контексті забезпечення гендерного балансу. 

У Законі про проведення виборчих кампаній Данії визначено, що розподіл депутатських 
мандатів здійснюється винятково за результатами фактичного голосування. Однак при цьому не 
існує правових норм, які забороняють партіям запроваджувати добровільні гендерні квоти. На-
приклад, Соціалістична народна партія Данії використовувала гендерні квоти на парламентських 
виборах у 1980-х роках, але у 1990-х квоти було скасовано. Соціал-демократи застосовують 
квоти під час формування керівного складу партії, а також комітетів, що назначаються урядом. 
Червоно-зелений альянс також запровадив гендерне квотування для своїх представників у вико-
навчій владі [1]. Тобто впровадження обов’язкових гендерних квот для Данії не є актуальним, на 
відміну від таких країн світу, як Україна, де представництво жінок у політичних виборних орга-
нах традиційно нижче 30%. Рівень усвідомлення важливості гендерної рівності в Данії є достат-
нім для того, щоб представництво жінок у парламенті було високим і без гендерних квот. Партії 
добровільно вносять до своїх списків достатню збалансовану кількість і жінок, і чоловіків. Але 
при цьому варто звернути увагу на те, що після ухвалення в Данії Закону про гендерну рівність 
обов’язковою нормою в Данії стало рівне представництво жінок і чоловіків у державних устано-
вах, радах, комісіях, комітетах. А у 2009 році до цього закону були внесені поправки, що сприя-
ють більш ефективному подоланню гендерної асиметрії в державних установах усіх рівнів [1]. 
Тобто виборні державні органи у Данії формуються без урахування гендерних квот, проте все ж 
представництво жінок та чоловіків у державних установах є збалансованим. Саме тому гендерна 
рівність забезпечується і в інших сферах суспільного життя.

Іншим позитивним досвідом Данії, на який варто звернути увагу, є створення спеціальних 
державних органів, які займаються реалізацією гендерної політики. Наприклад, такими органа-



72

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

ми є Міністерство з питань гендерної рівності, Служба з питань рівності статей, Національний 
центр досліджень та інформації з питань рівності статей, Комітет з питань рівності статей, Рада 
з питань гендерної рівності (створена ще у 1975 році), урядовий комітет з дотримання міжна-
родних домовленостей щодо проблем гендерної рівності. Так, посаду Міністра з питань рівності 
в Данії було засновано після прийняття Закону про рівність статей у 2000 році. Міністерство з 
питань гендерної рівності відповідає за діяльність уряду в галузі рівності статей, а також коор-
динує роботу інших міністерств, спрямовану на забезпечення рівності. Міністр щорічно звітує 
перед парламентом про виконану роботу, напрями запланованої діяльності, а також план дій, що 
передбачає забезпечення рівності. Служба з питань рівності статей перебуває у підпорядкуван-
ні міністра та виконує роль його секретаріату. Завданнями Служби є підготовка законодавчих 
і адміністративних актів з питань рівності, координація заходів для забезпечення рівності, що 
ініціюються державними органами влади, тощо. Ще одним органом, який здійснює діяльність 
у сфері забезпечення гендерної рівності, є Національний центр досліджень і інформації з пи-
тань рівності статей, який є політично незалежною установою. Завданнями цього органу є збір 
інформації, підготовка і поширення документації, а також організація дебатів з проблем гендер-
ної рівності. Черговим органом у сфері забезпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків, 
який функціонує в Данії, є Комітет з питань рівності статей, який розглядає скарги щодо дис-
кримінації за статевою ознакою. Окрім цього, Комітет консультує громадян, організації, органи 
влади, підприємства щодо процедури подання скарг, пов’язаних з гендерною дискримінацією  
[4, с. 149–150]. Щодо інших органів, які тією чи іншою мірою здійснюють діяльність у сфері ген-
дерної рівності, варто відзначити консультативні центри з питань рівності при муніципалітетах 
і місцевих органах влади, комітети з питань рівності при різних організаціях, університетах і під-
приємствах, недержавні організації, які займаються гендерними питаннями, зокрема Датське жі-
ноче суспільство, «Жінки і розвиток», Жіноча рада Данії, Чоловічий Форум тощо. При цьому 
державні органи Данії підтримують діяльність таких громадських організацій. Н.А. Гербут на-
водить з даного приводу приклад щорічного субсидіювання Міністерством з питань гендерної 
рівності Жіночої ради Данії в розмірі 1 мільйон датських крон, а також зазначає про регулярні 
зустрічі між представниками влади та жіночих неурядових організацій тощо [1]. В Україні роль 
спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків відіграє Міністерство соціальної політики. Зокрема, По-
ложенням про Міністерство соціальної політики України [5] визначено, що цей орган розробляє 
заходи, спрямовані на забезпечення рівності прав та можливостей жінок і чоловіків у всіх сфе-
рах життя суспільства, формує Національний план дій щодо впровадження гендерної рівності, 
узагальнює виконання державних програм з питань гендерної рівності, здійснює в межах повно-
важень, передбачених законом, контроль за дотриманням гендерної рівності під час вирішення 
кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади, здійснює разом з іншими 
центральними органами виконавчої влади підготовку науково обґрунтованих пропозицій щодо 
забезпечення гендерної рівності, разом з іншими центральними органами виконавчої влади вжи-
ває заходів до усунення дискримінаційних норм, виявлених за результатами гендерно-правової 
експертизи законодавства та низку інших повноважень, пов’язаних із забезпеченням гендерної 
рівності. В багатьох органах утворено різноманітні консультативно-дорадчі органи чи робочі 
групи із питань гендерної рівності. Проте очевидно, що в Данії система органів з питань забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків є значно розвиненішою, а отже, такий досвід 
також є корисним для України. 

У 2011 р. вперше в історії Данії прем’єр-міністром стала жінка – Гелле Торнінг-Шмідт, 
лідер Соціал-демократичної партії. Експерти це розглядали як величезний крок у розвитку па-
ритетної демократії, проте, попри обіцянки уряду віддати жінкам половину міністерських по-
сад, вони отримали лише дев’ять з двадцяти трьох [1]. Відзначимо, що в Україні жінка стала 
прем’єр-міністром на декілька років раніше. При цьому Ю.В. Тимошенко була призначена на цю 
посаду двічі – 4 лютого 2005 року та 18 грудня 2007 року. Проте це було швидше виключенням, 
аніж правилом, оскільки більше жінки в Україні не займали настільки високі державні посади. 
Але разом із тим, варто відзначити, що у цьому аспекті Україна перебуває на рівні Данії, оскільки 
із 17 членів нового українського уряду 11 міністрів – чоловіки, а 6 міністрів – жінки, тобто фак-
тично третина, що цілком відповідає тій ситуації, яка є характерна для Данії.

Окрім політичної сфери, доцільно звернути увагу на досвід Данії у врегулюванні питан-
ня забезпечення гендерної рівності у трудових правовідносинах. Одна із найгостріших проблем 
України у цій сфері – це проблема гендерного дисбалансу в оплаті праці. Звернемо увагу на те, 
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що вона була вирішена в Данії шляхом діалогу і побудови партнерських відносин держави із 
приватним сектором. Як наслідок, із січня 2007 року всі основні підприємства в Данії повинні 
збирати статистику із оплати праці з гендерною розбивкою [6, с. 23]. В Україні аналогічна ста-
тистика також ведеться. Тому зробимо висновок, що у цьому аспекті суттєвішу роль відіграло 
сприйняття гендерної рівності у суспільстві. За рівних умов роботодавці в Данії добровільно 
урівняли чоловіків та жінок в оплаті праці, тоді як в Україні чоловіки отримують вищу заробітну 
платню за однакову із жінками працю. Така ситуація є ідентичною до тієї, яка спостерігається 
у політичній сфері Данії, де відсутність квотування участі жінок у виборчих списках партій жод-
ним чином не відображається на їх присутності у парламенті держави, яка є традиційно кількіс-
но високою. Тобто головною задачею України на сучасному етапі є формування у суспільстві 
розуміння гендерної рівності. Це допустимо здійснювати і тим шляхом, яким пішов вітчизняний 
законодавець, – шляхом встановлення квот та норм. Варто враховувати, що процеси забезпечен-
ня рівності прав і свобод жінок та чоловіків у Данії відбуваються протягом багатьох десятиліть. 
Україна порівняно із Данією все ще перебуває на початковому етапі свого розвитку у цій сфері, 
а тому далеко не кожна практика цієї держави спрацює у вітчизняних умовах. 

Також у науковій літературі звертається увага на те, що в Данії Закон про робочі години 
надає право працівницям і працівникам вимагати зменшення робочого часу чи можливості для 
часткової зайнятості без втрати роботи. Як відзначає А.І. Табанова, «така гнучкість надає можли-
вість жінкам поєднувати роботу з, наприклад, вихованням дитини, що спонукає 42% працівниць 
і працівників використовувати саме таку схему» [6, с. 23]. Втім, варто зазначити, що подібним 
чином урегульовується робочий час і в Україні. Наприклад, статтею 56 Кодексу законів про пра-
цю України [7] передбачено можливість встановлення режиму неповного робочого дня або не-
повного робочого тижня, зокрема, на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 
чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під її опікуван-
ням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку. При цьому 
оплата праці в цих випадках провадиться пропорційно відпрацьованому часу або залежно від 
виробітку, і це ніяким чином не може впливати на обмеження обсягу трудових прав працівників. 
Отже, зробимо висновок, що у такому контексті законодавство Данії є співставним із нормами 
вітчизняного законодавства про працю.

Отже, підсумовуючи досвід Данії у забезпеченні рівності прав і свобод жінок та чоловіків, 
зробимо висновок, що усі успіхи цієї держави у зазначеній сфері є результатом, напрацьованим 
десятками років комунікації держави із суспільством. На цей час Данія не потребує гендерних 
квот та встановлення спеціальних нормативів, оскільки в суспільстві сформовано чітке розу-
міння того, що жінки та чоловіки мають рівні права і свободи, мають однакові права на участь 
у керівництві державними процесами, претендують на отримання співставної заробітної плати 
тощо. Для порівняння, в Україні все ще необхідно такі моменти закріплювати нормативно. Тому 
передусім зробимо висновок про те, що для того щоб запозичати досвід Данії, Україні необхідно 
пройти той шлях, який пройшла ця держава для формування у суспільстві розуміння сутності 
гендерної рівності. Серед перспективних шляхів запозичення досвіду Данії у забезпеченні рів-
ності прав і свобод жінок та чоловіків, виділимо два напрями:

1) забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків у державних установах;
2) створення спеціальних установ, до компетенції яких належить забезпечення гендерної 

рівності.
Так, виділений перший напрям запозичення досвіду Данії, на нашу думку, є важливим із 

огляду на те, що забезпечення рівного представництва жінок та чоловіків в управлінні держав-
ними процесами сприятиме поширенню принципів гендерної рівності на усі інші сфери. Рів-
не представництво дозволить уникнути дисбалансу у правах на користь кожної із статей. Для 
цього пропонуємо внести наступні зміни до змісту Закону України «Про державну службу» від 
10.12.2015 № 889-VIII:

1) до статті 19 «Право на державну службу» – пропонуємо її доповнити пунктом 5 такого 
змісту: «5. Реалізація громадянами права на державну службу здійснюється із урахуванням забез-
печення рівного представництва жінок і чоловіків на державній службі»;

2) до пункту 2 статті 22 «Конкурс на зайняття посад державної служби» – пропонуємо 
сформулювати його зміст наступним чином: «2. Проведення конкурсу здійснюється з урахуван-
ням рівня професійних компетентностей, особистих якостей, досягнень кандидатів на зайняття 
посади та із урахуванням забезпечення рівного представництва жінок і чоловіків на державній 
службі».
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Іншим напрямом запозичення досвіду Данії є створення спеціальних державних органів, 
які займаються реалізацією гендерної політики. Сьогодні в Данії функціонує мережа таких орга-
нів, тоді як в Україні їх функції виконує Міністерство соціальної політики України. Отже, на ос-
нові досвіду Данії пропонуємо створити в Україні такі органи та прийняти відповідні положення, 
які урегулюють їх діяльність:

1) Міністерство України з питань гендерної рівності – орган, відповідальний за діяльність 
уряду в сфері забезпечення рівності статей, до компетенції якого буде віднесено координацію ро-
боти інших міністерств на предмет здійснення політики, яка відповідає принципу рівності прав 
і свобод жінок та чоловіків; 

2) орган, який перебуватиме у підпорядкуванні Міністерства України з питань гендерної 
рівності, до компетенції якого належатиме підготовка законодавчих і адміністративних актів з 
питань забезпечення гендерної рівності та координація заходів забезпечення рівності;

3) спеціальний орган позасудового врегулювання суперечок, які виникають з приводу за-
безпечення рівності прав і свобод жінок та чоловіків в Україні, який розглядатиме скарги щодо 
дискримінації за статевою ознакою.

Питання досвіду Норвегії у забезпеченні рівності прав і свобод жінок та чоловіків є менш 
дослідженим у науковій літературі, але разом із тим ця держава має такі ж багаторічні традиції, 
які сформували сучасну модель гендерної рівності населення як одну із найдосконаліших серед 
існуючих. Історія становлення чинної моделі є схожою до тих процесів, які відбувались в інших 
країнах Скандинавії. Так, у Норвегії жінки одними із перших у світі отримали право голосу, до-
ступу до освіти, розширених прав у шлюбі та материнстві тощо. Вже у 70–80-х роках минулого 
століття жінки в Норвегії брали активну участь у державних процесах. Так, у Норвегії перша в 
історії країни жінка-лідер партії була вибрана в 1975 році лібералами, а у 1981 році жінка стала 
на чолі Соціал-демократичної партії [8, с. 315]. Тобто коли у більшості країн світу процеси утвер-
дження гендерної рівності лише зароджувались, у Норвегії жінки вже були активними учасника-
ми політичного життя держави.

Вже в 1978 у Норвегії було прийнято Закон про рівний статус (інший варіант перекла-
ду – Закон про гендерну рівність), який мав на той час унікальний характер, адже принципово 
відрізнявся від гендерно нейтральних законів інших країн. У ньому визначалось, що для ліквіда-
ції нерівності між статями необхідні особливі заходи, які б давали переваги жінкам на керівних 
посадах [9, с. 82]. Для порівняння, в Україні такий нормативно-правовий акт було прийнято лише 
у 2005 році (Закон України «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків» від 
08.09.2005 № 2866-IV [10]). Тобто у цьому аспекті Норвегія випереджає Україну фактично на три 
десятиліття. Звернемо увагу на те, що у вітчизняному нормативно-правовому акті законодавець 
також особливу увагу приділив забезпеченню рівності прав і свобод жінок та чоловіків у громад-
сько-політичній сфері. Зокрема, у його змісті було закріплено норми, присвячені забезпеченню 
рівних прав та можливостей жінок і чоловіків у виборчому процесі та забезпеченню рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків у сфері державної служби та служби в органах місцевого са-
моврядування. Тобто у цьому аспекті в Україні та Норвегії прийняті ідентичні законодавчі акти.

Для виконання положень Закону про рівний статус у Норвегії з 1978 року діє посада «ом-
будсмен з питань рівності жінок і чоловіків» та Апеляційна комісія з рівноправності, завдання 
яких сприяти виконанню Закону, здійснювати розгляд скарг з питань дискримінації за статевою 
ознакою тощо [8, с. 318]. У такому контексті також відзначимо те, що в Україні з минулого року 
діє Координаційна рада з питань недискримінації та гендерної рівності як консультативно-дорад-
чий орган з питань недискримінації та гендерної рівності при Уповноваженому Верховної Ради 
України з справ людини. До складу Ради увійшли представники міністерств, інших центральних 
органів виконавчої влади, громадських об’єднань та наукових установ, а основним завданням 
цього органу є сприяння Уповноваженому у здійсненні парламентського контролю за дотриман-
ням рівних прав, свобод і можливостей громадян, за принципом недискримінації за жодною оз-
накою. Не зважаючи на те, що можливість запровадження посади омбудсмена з питань рівності 
жінок і чоловіків вже не один рік обговорюється в наукових колах нашої держави, на нашу думку, 
створення Координаційної ради з питань недискримінації та гендерної рівності також є цілком 
прийнятним шляхом для удосконалення національної політики забезпечення гендерної рівності. 
Щодо Апеляційної комісії з рівноправності, то звернемо увагу, що нами у цій роботі було запро-
поновано створення подібного органу на основі досвіду Данії. Тому зробимо висновок, що у разі 
створення такої інституції вітчизняному законодавцю варто було б звернути увагу і на досвід 
функціонування Апеляційної комісії з рівноправності Норвегії.
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Розвиток ідеї гендерної рівності отримав розвиток у Норвегії у вигляді все ширшого пред-
ставництва жінок у політичному житті держави. Отже, вже у 80-х роках минулого століття деякі 
політичні партії включили в свої статутні документи положення про гендерні квоти. Найпершою 
серед них у 1983 році це зробила Норвезька лейбористська партія, визначивши мінімальний рі-
вень представництва жінок у своєму складі на рівні 40% [11, с. 302]. Звернемо увагу на те, що в 
Україні сьогодні законодавчо визначено мінімальну квоту 30% представників кожної статі у ви-
борчих списках. Лише консервативна партія Норвегії і партія прогресу до останнього часу не 
використовували квоти ні в якій формі [8, с. 316–317]. Тобто гендерне квотування у виборчих 
списках є не обов’язком, а правом кожної партії, при цьому не усі із них використовують таке 
право. Проте підкреслимо, що такі процеси відбувались у Норвегії на декілька десятків років 
раніше, аніж в Україні. Таким чином, у цьому аспекті Норвегія випереджає Україну. Внаслідок 
цього у 1986 році в Норвегії було сформовано новий соціал-демократичний уряд на чолі з Фру 
Брундтланд, у якому кожне міністерство включало не менше 42% жінок. Причому їм надавалися 
найбільш престижні портфелі – міністрів закордонних справ, фінансів, юстиції [12, с. 26]. Чин-
ний склад Кабінету Міністрів України характеризується схожими показниками, проте підкресли-
мо, що Норвегія досягла такого гендерно нейтрального представництва ще у минулому столітті.

Щодо досвіду Норвегії у забезпеченні гендерної рівності в інших сферах, то звернемо 
увагу на подібну до шведської моделі практику у зрівнюванні жінок та чоловіків як домого-
сподарів та вихователів. Так, у Норвегії для чоловіків запроваджено спеціальну батьківську 
квоту використання відпустки для догляду за дитиною у розмірі 12 тижнів, які не можуть бути 
трансформовані у відпустку матері і за них не можна отримати кошти [13, с. 148]. Тобто така  
відпустка, по-перше, є неоплачуваною, по-друге, не залежить від оплачуваної відпустки у зв’язку 
з вагітністю та пологами, яка надається жінкам. Такий досвід, на нашу думку, є доречним для 
запозичення в Україну.

Іншою сферою, у якій досвід Норвегії міг би стати у нагоді, є військова сфера. Так, Норвегія 
стала першою європейською державою і першим членом НАТО, у якій було запроваджено обов’яз-
ковий призов для жінок. Окрім того, жінки в Норвегії мають доступ до низки військових посад, до 
яких в інших країнах у жінок немає доступу. Наприклад, у Норвегії жінка може стати командиром 
підводного човна [14, с. 229]. Для порівняння, в Україні, згідно зі статтею 1 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII [15], жінки, які мають фах, 
споріднений з відповідною військово-обліковою спеціальністю, та придатні до проходження вій-
ськової служби за станом здоров’я, віком та сімейним станом, беруться на військовий облік військо-
возобов’язаних. Втім, згідно із частиною 1 статті 15 на строкову військову службу призиваються 
виключно особи чоловічої статі. В сучасних умовах, коли Україна фактично перебуває у стані нео-
голошеної війни із Російською Федерацією, нашій державі було б цілком доречно ознайомитись із 
досвідом Норвегії щодо запровадження обов’язкового призову для жінок.

Висновки. Загалом аналіз моделі забезпечення гендерної рівності в Норвегії засвідчив, 
що вона характеризується схожою специфікою з іншими країнами Скандинавії: по-перше, в да-
ній державі одній із перших відбулось розширення прав жінок; по-друге, жінки також беруть ак-
тивну участь в управлінні державними процесами; по-третє, в даній державі засновано спеціаль-
ні державні інституції для координації та забезпечення гендерної рівності у державі; по-четверте, 
чоловіки мають право активніше залучатись до участі у домогосподарстві та вихованні дитини. 
Водночас особливим є досвід Норвегії у військовій сфері, оскільки в цій державі запроваджено 
обов’язковий призов для жінок. Запропонуємо зміни до законодавства про військовий обов’язок 
та військову службу, який вирізняє Норвегію з-поміж більшості країн світу. Для впровадження 
обов’язкового призову для жінок на основі досвіду Норвегії пропонуємо наступні зміни до чин-
ного законодавства України:

1) виключити зі змісту статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок і військову 
службу» від 25.03.1992 № 2232-XII частину 11, присвячену виключним випадкам, за яких жінки 
беруться на військовий облік військовозобов’язаних;

2) внести зміни до частини 12 статті 1 Закону України «Про військовий обов’язок 
і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII, а також сформулювати її зміст таким чином:  
«12. Жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками (за винятком випад-
ків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони 
дискримінації за ознакою статі), що включає призов на військову службу, проходження військової 
служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та 
дотримання правил військового обліку»;
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3) внести зміни до частини 1 статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII з виключення терміну «чоловіча стать», а також сфор-
мулювати її зміст таким чином: «1. Приписка громадян України до призовних дільниць прово-
диться з метою взяття їх на військовий облік, визначення наявних призовних ресурсів, ступеня 
придатності до військової служби, встановлення освітнього рівня, здобутої спеціальності або 
професії, рівня фізичної підготовки, вивчення особистих якостей;

4) внести зміни до частини 1 статті 15 Закону України «Про військовий обов’язок і вій-
ськову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII з виключенням терміну «чоловіча стать», а також 
сформулювати її зміст таким чином: «1. На строкову військову службу призиваються придатні 
для цього за станом здоров’я громадяни України, яким до дня відправлення у військові частини 
виповнилося 18 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звіль-
нення або відстрочку від призову на строкову військову службу (далі – громадяни призовного 
віку)»;

5) привести у відповідність із цими змінами зміст інших нормативно-правових актів  
у сфері військового обов’язку та військової служби.
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GENERAL THEORETICAL CHARACTERISTICS OF GENDER-BASED VIOLENCE

The article is devoted to the study of gender-based violence. In the process of 
integration into the European Union, Ukraine reaffirmed its desire to build a European 
country dominated by democratic principles. The theoretical and legal aspects of gender-
based violence in Ukraine in general and in its eastern part in particular were revealed. It 
is substantiated that the achievement of this goal actualizes the issue of gender equality. 
The spread of violence in society is caused by the deterioration of the social and economic 
situation of many Ukrainian families against the backdrop of hostilities and the economic 
crisis. It is noted that the influence of Soviet totalitarianism is one of the main factors 
in committing gender-based violence. On the basis of the scientific points of view on 
understanding the definition of the concept of gender-based violence, the author’s definition 
is proposed. Considering the types of gender-based violence, one more thing which stands 
out is inaction. Attention is paid to the fact that the problem of legal regulation of gender-
based violence is of paramount importance. It is observed that the urgent issue is to bring 
the current legislation in line with the Laws of Ukraine “On Equal Rights and Opportunities 
for Women and Men” and “On Prevention and Countering Domestic Violence”. The 
mechanism of counteracting gender-based violence in foreign countries was analysed. The 
mechanism of counteracting gender-based violence was defined as a set of interrelated 
elements that form its structure and are functionally aimed at achieving the main goal of 
overcoming various forms of violence, detecting and terminating its manifestations in all 
spheres of human activity, restoring the legal rights and interests of those who have suffered 
violence, elimination of the consequences of the latter.

Key words: human rights, gender, gender policy, gender equality principle, gender 
discrimination, equality between men and women, violence, gender-based violence, 
gender mainstreaming mechanism, European Court of Human Rights.

Статтю присвячено дослідженню гендерно зумовленого насильства. Україна  
у процесі інтеграції до Європейського Союзу підтвердила своє бажання побудувати 
європейську країну, у якій пануватимуть демократичні принципи. Обґрунтовано, 
що досягнення зазначеної мети актуалізує питання щодо забезпечення гендерної 
рівності. Розкрито теоретико-правові аспекти гендерно зумовленого насильства  
в Україні загалом та в її східній частині зокрема. Вчинення насильства за ознакою 
статі в суспільстві віддзеркалює систему владних відносин, де відсутній демокра-
тичний принцип розбудови суспільства. Поширення насильства в ньому зумовлене 
погіршенням соціальної й економічної ситуації багатьох українських сімей на тлі 
воєнних дій та економічної кризи. Зазначено, що серед головних чинників вчинення 
гедерно зумовленого насильства можна назвати вплив радянського тоталітаризму. 
На основі викладених наукових позицій щодо розуміння поняття гендерно зумов-
леного насильства запропоновано авторську дефініцію. З огляду на види гендерно 
зумовленого насильства виокремлено ще один – бездіяльність. Акцентовано увагу 
на тому, що першочергового розгляду потребує проблема правового регулювання 
гендерно зумовленого насильства. Зауважено, що нагальним питанням є узгоджен-
ня чинного законодавства із законами України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків» та «Про запобігання та протидію домашньому на-
сильству». Проаналізовано механізм протидії гендерно зумовленому насильству  
в зарубіжних країнах, який визначено як сукупність взаємопов’язаних елементів, 
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які утворюють його структуру та функціонально спрямовані на досягнення осно-
вної мети – подолання різних форм насильства, виявлення й припинення його про-
явів у всіх сферах життєдіяльності людини, поновлення законних прав та інтересів 
осіб, які зазнали насильства, усунення його наслідків.

Ключові слова: права людини, гендер, гендерна політика, принцип гендерної 
рівності, дискримінація за статевою ознакою, рівність прав чоловіків і жінок, 
насильство, гендерно зумовлене насильство, механізм забезпечення принципу 
гендерної рівності, Європейський суд з прав людини.

Introduction. Gender-based violence is inherent in every country and in all segments of the 
population. In the process of integration into the European Union, Ukraine has confirmed its desire to 
build a European country in which democratic principles will dominate and human rights will be the 
highest priority. Achieving this goal highlights the issue of gender equality, in particular the eradication 
of gender-based violence in society. Neglecting gender-based violence will undermine the principles of 
a democratic society.

Setting objectives. The theoretical foundations of gender-based violence in Ukraine have been 
explored in the works by such domestic and foreign scholars as N. Anishchuk, N. Bolotina, I. Grytsai, 
G. Gerasymenko, O. Dashkovska, L. Kobelianska, K. Levchenko, T. Martseniuk, T. Melnyk, V. Muranov, 
M. Nychyporenko, O. Rudnieva, G. Hristova, L. Yerokhina, Y. Cherniak, and others. However, it is 
important to formulate a definition on the basis of a thorough analysis of gender-based violence.

Research results. In today’s Ukrainian society, gender-based violence is destroying the strategy 
of building a European state. In particular, open neglect of the problem of gender-based violence in 
society leads to the elimination of others, including the basic principles of a democratic society. The 
spread of violence in society is caused by the deterioration of the social and economic situation of many 
Ukrainian families against the backdrop of hostilities and the economic crisis.

Gender-based violence is a structural problem that is deeply rooted in the unequal balance 
of power between men and women. Such violence is exacerbated by the harmful social and cultural 
expectations and perceptions of gender roles that are commonly considered to be inherent in a woman 
or man, girl or boy. Thus, gender inequality is embodied and maintained in practice. Women and girls 
who are subject to violence receive a signal that they are not good enough and do not control their life 
and body. This has a direct impact on women’s health, employment and participation in public and 
political life [1].

The definition of gender-based violence and the definition of the author’s definition are 
paramount. For the first time, the definition of gender-based violence in Ukrainian legislation was 
enshrined in the Law of Ukraine “On Equal Rights and Opportunities for Women and Men”. These 
are sexual assault, or common practices or traditions in society (stereotyped perceptions of the social 
functions (status, responsibilities, etc.) of women and men), or acts concerning mainly persons  
of a particular gender or affecting disproportionately causing physical, sexual, psychological or 
economic harm or suffering, including the threat of such acts, in public or private life [2]. It should be 
emphasised that this law has been in force since 2005, but the legislative recognition of the investigated 
definition was introduced only in 2017 (with the adoption of the Law of Ukraine “On Prevention and 
Countering Domestic Violence”).

There are three main approaches to determining (interpreting) what constitutes gender-based 
violence [3], namely: the first approach is based on the definition enshrined in the Declaration on the 
Elimination of Violence against Women, according to which violence against women means any act of 
sexual violence that causes or may cause physical, sexual or psychological harm or suffering to women, 
as well as threats of such acts, coercion or arbitrary imprisonment, whether in the public domain or 
personal life [4]. The second approach is reflected in the theory of masculinity and involves violence 
against women, some men, and sexual abuse of children. Homophobic violence, sexual abuse and child 
abuse are covered by this theory. This theory is supported by J. Lang, who sees that in order to achieve 
the goal of homophobia and human trafficking, a certain hierarchy is used for sexual slavery, where 
privileges are still enjoyed by men [5]. The third approach is based on gender-based violence and the 
social role of the man or woman.

The Population Services International (PSI) defines gender-based violence as violence directed 
at a person based on their biological sex, gender identity [6]. Under gender-based violence the Office of 
the UN High Commissioner for Refugees understands any act committed against the will of a person 
and based on gender norms and unequal power relations [7].
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In the scientific literature, scholars have interpreted gender-based violence differently, but all 
have said that it is gender-based violence. By gender-based violence V. Popil, in particular, understands 
the socially dangerous behaviour of a person (abuser), both male and female, regarding the opposite sex 
(victim), which manifests itself in causing physical, sexual, moral-psychological and other suffering or 
in threats of their use [8]. S. Yevchenko interprets gender-based violence as a violation of human rights – 
violence formed on the use of gender-based power (including verbal abuse, threats, beatings, coercion, 
etc.) [9]. L. Goniukova believes that gender violence is a kind of aggressive behaviour, the use of force on 
the basis of gender – from verbal abuse and threats to physical beatings and coercion [10]. A. Maksimov 
emphasises that gender-based violence is the result of gender discrimination and is embodied in various 
forms, each of which violates human rights but also destabilizes society, contributing to its degradation 
and destructuring [11]. Foreign scientists J. Benjamin and L. Marchison interpret gender-based violence 
as violence used against women, girls, men and boys to affirm and reproduce gender roles and norms. 
According to this understanding, gender-based violence can occur equally to a person of any gender and 
is used to enhance gender roles. This includes violence against women and girls, sexual abuse of men 
and violence against girls as they are girls and boys as they are boys, for example, the recruitment of 
boys into armed groups [12]. Thus, these are actions (inactions) of a person (group of persons) against 
another person (group of persons), which are aimed at the deterioration of the gender in all spheres of 
vital status of a man/woman and lead to the violation of human rights, thus undermining the health, 
dignity, as well as security, economic and social stability of the nation.

As a result of the imbalance in maintaining gender parity in society, most cases of violence are 
perpetrated by men against women. It is important to maintain a gender perspective in the relationship 
between men and women.

When researching the content of gender-based violence, the question becomes relevant as to its 
causes and forms of manifestation. M. Kaczynska divides gender-based violence into “public” (general) 
and “private” (family). The first type of gender-based violence is perpetrated against a person in public 
life, that is, at work, training, or in society at large, such as a ban on voting based on a person’s gender. 
The second type of gender-based violence, namely domestic violence, is a private, domestic affair. 
Today, the law provides for legal liability for committing an act of violence [13].

Domestic scientists L. Kobylianska and T. Melnyk identify the following main manifestations 
of gender-based violence: physical, sexual, psychological, and economic violence that shows up in 
family relationships; physical, sexual, psychological, and economic violence that takes place in society; 
physical, sexual, psychological, economic violence that occurs on the part of the state or when the 
state neglects its obligations; violence related to the violation of women’s rights in conflict zones; the 
threat of violence for groups such as women of national minorities, refugees, migrants, elderly women, 
repatriate women, etc. [14].

To the types of gender-based violence T. Martseniuk proposes to include: physical, psychological, 
economic and sexual violence, trafficking in women, sexual harassment, child (early) marriages [15]. 
According to the European Information and Research Centre the main manifestations of violence are: 
rape, sexual harassment at work, prompting abortion; compulsion for the birth of a child, extreme 
jealousy, a ban on communication with other men; a ban on work; trafficking in women, domestic 
violence, including physical, psychological, sexual and economic violence [16]. Taking into account 
the types of gender-based violence that can be distinguished in the scientific literature, namely inaction, 
which is understood to mean that a person of one sex witnesses the perpetration of any violence against 
a person of the opposite sex, and instead of taking actions aimed at protecting the latter, exploits an 
opportunity for their own needs or interests.

In the context of establishing Ukraine as a European country, the issue of legal regulation of 
gender-based violence in Ukraine is of paramount importance. The legislator’s attitude to gender-based 
violence has changed somewhat over the last few years. The Verkhovna Rada of Ukraine together with 
the Cabinet of Ministers of Ukraine are actively adopting normative legal acts aimed at solving the 
problem under study. However, in our opinion, there is still a long way to go to effectively address the 
phenomenon of gender-based violence in society.

The legal regulation of the prevention and counteraction of gender-based violence in Ukraine 
begins with the Constitution of Ukraine. According to article 3 of the Basic Law of Ukraine, a person, 
his life and health, honour and dignity, integrity and security are recognized in Ukraine as the highest 
social value [17]. The Law of Ukraine “On Prevention and Countering Domestic Violence” defines 
the organizational and legal principles of prevention and counteraction to domestic violence, the main 
directions of implementation of the state policy in the field of prevention and counteraction to domestic 
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violence, aimed at protecting the rights and interests of the victims of such violence [18]. It is a law 
aimed at regulating relationships that arise during the commission of a particular form of gender-based 
violence, that is domestic violence, and which is subject to an exhaustive list of persons.

The Law of Ukraine “On Combating Trafficking in Human Beings” establishes the organizational 
and legal foundations of combating trafficking in human beings, guaranteeing gender equality, the main 
directions of state policy and principles of international cooperation in this field, the procedure for 
establishing the status of victims of trafficking and assistance to persons [19]. The problem of human 
trafficking and its eradication in our society has a long process.

The Law of Ukraine “On Social Work with Families, Children and Youth” regulates the provision 
of assistance and implementation of socially preventative work with persons who have been subjected 
to gender-based violence, and provides for comprehensive measures aimed at preventing family 
disadvantage, social orphanage, domestic violence and ill-treatment of children, trafficking in human 
beings, the worst forms of child labour, social-therapeutic and psychological rehabilitation in relevant 
child and youth health institutions for those who have experienced abuse and, in particular, domestic 
violence [20]. The concept of the State Social Programme for Ensuring Equal Rights and Opportunities 
for Women and Men for the Period up to 2021 provides that the main causes of gender inequality in 
Ukrainian society include the lack of a comprehensive system of response to gender discrimination, 
prevention of gender-based violence and discrimination and assistance to victims of violence” [21].

The Cabinet of Ministers of Ukraine Decree of December 13, 2017 “On Approval of the State 
Targeted Programme for Recovery and Peacebuilding in the Eastern Regions of Ukraine” defines 
tasks and measures for peacebuilding, including enhancing security in territorial communities and 
implementing measures to prevent gender-based violence [22]. The Resolution came into force in 
January 2018 after the amendments to the Law of Ukraine “On Equal Rights and Opportunities for 
Women and Men” were introduced.

In the Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated September 5, 2018 “On approval 
of the National Action Plan on the implementation of the recommendations set out in the concluding 
observations of the UN Committee on the Elimination of Discrimination against Women to the Eighth 
Periodic Report of Ukraine on the Implementation of the Convention on the Elimination of All Forms 
of Discrimination against Women by 2021” it was recommended to take priority measures to effectively 
combat corruption and impunity and to fulfill the previously undertaken commitment to prevent, 
investigate, re-pursue the leadership and punishment of violence against women and girls by state and 
non-state actors” [23]. In several orders some forms of gender-based violence are identified.

The concept of the National Social Agenda for Preventing and Combating Domestic and 
Gender-Based Violence for the Period up to 2023 enshrines that domestic and gender-based violence 
are manifestations of human rights violations and major obstacles to gender equality. The purpose of 
the said programme is to ensure the development of a system for preventing and combating domestic 
and gender-based violence in accordance with international standards and the Law of Ukraine  
“On Prevention and Countering Domestic Violence” in the context of decentralization and implementation 
of comprehensive measures and actions aimed at reducing the scale of such phenomenon [24]. The 
above order is the only one in the context of the correspondence of the meaning of the term gender-based 
violence to the current legislation.

The order of the Ministry of Social Policy of Ukraine from September 17, 2012 “On approval 
of the recommendations for holding the annual action 16 Days Against Violence” states that one of the 
main tasks of holding such an action in the regions of Ukraine (from November 25 to December 10) is 
attracting the public’s attention to the issues of concern for Ukrainian society in combating domestic 
violence, countering trafficking in human beings and child abuse, gender-based violence, and ensuring 
equal rights for women and men and for local or regional national events, public hearings on the 
prevention of domestic violence, gender-based violence and trafficking in human beings [25].

In order to ensure effective cooperation between Ukraine and other countries, in December 2017, 
a memorandum of understanding was signed with the Ministry of Education of the Portuguese Republic 
on cooperation in the youth, physical culture and sports fields, including promoting gender equality and 
counteracting gender equality [26].

The Ministry of Education and Science of Ukraine has developed and approved methodological 
recommendations on prevention and counteraction to violence in order to fulfill the legislative 
requirements of the Law of Ukraine “On Prevention and Countering Domestic Violence”, which outlines 
the algorithm of actions for detecting domestic violence and substantiates the need for formation of 
children and young people violent behaviours, indifferent treatment of victims, and awareness of 
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violence as a violation of human rights addressed to all professionals, as working with children and 
young people [27].

For the first time, the term “gender-based violence” was enshrined at the legislative level, but 
the legal acts which were in force before the Law of Ukraine “On Prevention and Countering Domestic 
Violence” came into force did not comply with the requirements of paragraph 4 of the final provisions 
of this law.

In an effort to overcome gender-based violence in order to create a society in which democracy 
existed, human rights and freedoms were defended, our country ratified international normative acts, 
among which we should pay attention to: the Universal Declaration of Human Rights of 1948; the 
Declaration on the Elimination of Violence against Women, proclaimed by the UN General Assembly 
Resolution of 1993; the 1949 Convention to Combat Trafficking in Persons and the Exploitation 
of Prostitution by Third Parties; the 1979 UN Convention on the Elimination of All Forms of 
Discrimination against Women; Optional Protocol to the 1999 Convention on the Elimination of 
All Forms of Discrimination against Women; the 1987 Convention against Torture and Other Cruel, 
Inhuman or Degrading Treatment or Punishment; the Declaration of the Committee of Ministers of 
the Council of Europe on equality between women and men of 1988; United Nations Convention on 
the Rights of the Child 1989; the 1999 Convention on the Prohibition and Immediate Measures to 
Eliminate the Worst Forms of Child Labour; International Covenant on Civil and Political Rights of 
1973 and the like.

In the context of exacerbating gender-based violence in order to effectively address issues in the 
field of research, it is necessary to amend the international and national legislation annually.

The urgent issue is to bring the current legislation into line with the Laws of Ukraine “On Equal 
Rights and Opportunities for Women and Men” and “On the Prevention and Counteraction of Domestic 
Violence”, since the use of terminology different from the content of the relevant law is inadmissible.

Conclusions. On the basis of the stated scientific points of view on understanding the definition 
of gender-based violence, we consider that these are actions (inaction) of a person (group of persons) 
against another person (group of persons), which are aimed due to the deterioration in the society in all 
spheres of life status of a man/woman at performing gender roles and violate human rights, undermining 
the health, dignity and security, economic, and social stability of the nation. Considering the types of 
gender-based violence reported in the scientific literature, we can distinguish one more type, namely, 
inaction, that is, the person of one gender witnessing the perpetration of any violence against a person of 
the opposite sex, and instead of protecting the latter, using this opportunity for their own interests. One 
of the main factors in the perpetration of gender-based violence in Ukrainian society is the influence of 
Soviet totalitarianism. It was then that the patriarchal order was defined, which destroyed gender parity 
and determined the place of women in modern society. It is necessary to amend the Law of Ukraine 
“On Equal Rights and Opportunities for Women and Men” article 11 with the following content: forms 
of gender-based violence are: physical, sexual, psychological, economic, domestic, trafficking, early 
childhood marriages, rape, prompting abortion, coercion, inaction, etc. In the absence of legal forms/
types of violence, in particular, it is impossible to develop a strategy to effectively combat gender-based 
violence.
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ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ 
СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ ЖІНОК В УКРАЇНІ

Рівність усіх громадян, не залежно від статі, раси, кольору шкіри, гендерної 
ідентичності чи сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переко-
нань, походження, віку чи стану здоров’я, є фундаментальним принципом демокра-
тичних суспільств, у якому забезпечується повага до прав людини, і яке сьогодні 
розбудовується в Україні. Але водночас існують окремі сфери, у яких жінки потре-
бують додаткових гарантій захисту у зв’язку із анатомо-фізіологічними особливос-
тями їхнього організму. Зокрема, одним із таких аспектів є питання додаткових га-
рантій соціального захисту жінок. У цій статті нами проаналізовано законодавство 
України, яке урегульовує соціальний захист жінок у нашій державі. Встановлено, 
якими є основні напрями соціального захисту жінок України. Визначено основні 
аспекти, які характеризують соціальний захист жінок в Україні на сучасному етапі. 
Зроблено висновок, що недоліками сучасного стану правового регулювання соці-
ального захисту жінок в Україні є: по-перше, некоректне визначення сутності соці-
ального захисту законодавцем – в Основному Законі встановлено, що соціальний 
захист населення являє собою право особи на забезпечення у разі повної, часткової 
або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалеж-
них обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених законом, проте 
таке розуміння не враховує того, що соціальний захист жінок не обов’язково має 
бути зумовлений їх втратою до самостійного забезпечення власного існування – він 
зумовлений турботою держави про жінок, які потребують додаткової допомоги у 
зв’язку із реалізацією біологічної функції материнства, додаткових гарантій права 
на медичну допомогу і охорону здоров’я та додаткових гарантій права на належні, 
безпечні і здорові умови праці, пов’язані із анатомо-фізіологічними особливостя-
ми жіночого організму; по-друге, це застарілість законодавства, яке урегульовує 
соціальний захист жінок в Україні – як нами відзначено у цій статті, на цьому етапі 
застарілість законодавства не є проблемою правового регулювання соціального за-
хисту жінок в Україні, яке здійснюється на належному рівні, проте у разі внесення 
змін становище жінок може погіршитись, адже, наприклад, проект Трудового ко-
дексу є значно гендерно нейтральнішим, аніж чинне законодавство.

Ключові слова: жінки, соціальний захист, соціальний захист жінок, 
регулювання соціального захисту, соціальне законодавство, сучасний стан 
соціального законодавства, переваги соціального законодавства, недоліки 
соціального законодавства.

Equality of all citizens, regardless of gender, race, skin color, gender identity or 
sexual orientation, political, religious and other beliefs, background, age or health, is 
a fundamental principle of a democratic society that respects human rights, and which 
is being built in Ukraine today. But at the same time, there are some areas in which 
women need additional guarantees of protection due to the anatomical and physiological 
characteristics of their body. In particular, one of these aspects is the issue of additional 
guarantees for women’s social protection. In this article we analyzed the legislation of 
Ukraine that regulates social protection of women in our country. It is established what 
are the main areas of social protection of women in Ukraine. The main aspects that 
characterize the social protection of women in Ukraine at the present stage are identified. 
It is concluded that the disadvantages of the current state of legal regulation of social 
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protection of women in Ukraine are: first, incorrect definition of the essence of social 
protection by the legislator – the Basic Law establishes that social protection of the 
population is the right of a person to insurance in case of complete, partial or temporary 
disability, loss of a breadwinner, unemployment from independent circumstances, as 
well as in old age and in other cases provided by law, however, this understanding does 
not take into account that women’s social protection need not be conditioned by their loss 
of self-sufficiency – it is conditional the state’s concern for women in need of additional 
assistance in connection with the exercise of the biological function of maternity, 
additional guarantees of the right to medical care and health care and additional guarantees 
of the right to adequate, safe and healthy working conditions related to anatomical and 
physiological features of the female body; secondly, it is the obsolescence of legislation 
governing social protection of women in Ukraine - as we have noted in this article, at this 
stage, obsolescence of legislation is not a problem of legal regulation of social protection 
of women in Ukraine, which is implemented at the proper level, however, if introduced 
Changes in the status of women may be exacerbated, because, for example, the draft 
Labor Code is much more gender-neutral than current legislation.

Key words: women, the social protection, social protection of women, regulation of 
social protection, social legislation, current state of social legislation, benefits of social 
legislation; disadvantages of social legislation.

Вступ. Статтею 3 Конституції України [1] проголошено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визначаються в Україні найвищою цінністю. Права і 
свободи людини та їх гарантії визначають зміст і спрямованість діяльності держави, а держава 
своєю чергою відповідає перед людиною за свою діяльність. Основні права та свободи людини, 
у тому числі соціальні, не лише визнаються державою, але й захищаються нею. Тому діяльність 
держави щодо соціального захисту її громадян, не залежно від статі, раси, кольору шкіри, ген-
дерної ідентичності чи сексуальної орієнтації, політичних, релігійних та інших переконань, по-
ходження, віку чи стану здоров’я, є її обов’язком. 

Україна, здійснивши ратифікацію усіх базових міжнародних договорів у сфері прав людини 
та прийнявши законодавство, яке загалом відповідає усім універсальним стандартам забезпечення 
рівності за ознакою статі, продовжує боротьбу із укоріненими в суспільстві стереотипами щодо со-
ціальних ролей жінок і чоловіків. Водночас очевидно, що жінки, маючи рівні із чоловіками права і 
свободи, мають бути забезпечені додатковим соціальним захистом з боку держави, враховуючи, що 
значну частину періоду своєї працездатності вони поєднують роботу із материнством. Через анато-
мо-фізіологічні особливості організму жінки не можуть бути залучені до усіх без винятку робіт, а 
також потребують додаткових гарантій соціального захисту. Як наслідок, жінки порівняно із чоло-
віками обмежені у можливостях реалізації себе як працівника та побудови кар’єри у деяких сферах. 
Також жінки мало представлені у владі порівняно з чоловіками, є розрив у оплаті праці, у тому 
числі зумовлений вищезазначеними анатомо-фізіологічними особливостями, традиційним є покла-
дення на жінок турботи про дітей та інших членів родини, які потребують сторонньої допомоги, та 
виконання домашньої роботи. Ці та інші проблеми актуалізують дослідження питань, пов’язаних із 
соціальним захистом жінок в Україні. Україна активно впроваджує реформи, спрямовані на підви-
щення рівня соціальної захищеності жінок, проте і сьогодні сучасний стан правового регулювання 
соціального захисту жінок характеризується як рядом позитивних аспектів, так і недоліками. Саме 
тому питання переваг та недоліків сучасного стану правового регулювання соціального захисту 
жінок в Україні залишається актуальним для дослідження і зараз.

Стан дослідження. У науковій літературі велику кількість праць присвячено питанням 
гендерної рівності. Водночас питання додаткових гарантій, які передбачені чинним законодав-
ством для жінок у зв’язку із їхніми анатомо-фізіологічними особливостями, переважно залиша-
ються поза увагою науковців. Окремі аспекти правового регулювання соціального захисту жінок 
в Україні досліджувались такими науковцями, як М.М. Грекова, К.К. Дайнеко, О.Р. Дашковська, 
С.П. Ковалевич, Д.М. Кравцов, К.Б. Левченко, Л.В. Леонтьєва, А.С. Олійник, О.М. Руднєва, 
С.М. Сєргєєва, А.В. Слатвицька, О.О. Уварова, Г.О. Христова, К.І. Чижмарь, О.В. Яцух. Однак 
питання, пов’язані із правовим регулюванням соціального захисту жінок в Україні, досліджува-
лись переважно на рівні аналітичних доповідей, тому наукова увага до цих питань на сучасному 
етапі є недостатньою, що і актуалізує необхідність встановлення переваг та недоліків сучасного 
стану правового регулювання соціального захисту жінок в Україні.
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Постановка завдання. Завданнями цього дослідження є: 1) встановити, що є соціальним за-
хистом жінок в Україні; 2) визначити, які нормативно-правові акти урегульовують соціальний захист 
жінок в Україні на даному етапі; 3) встановити специфіку кожного із них; 4) прийти до висновку, якими 
є переваги та недоліки сучасного стану правового регулювання соціального захисту жінок в Україні.

Результати дослідження. Зі змісту частини 1 статті 46 Конституції України [1] слідує, що 
соціальним захистом громадянина є його право на забезпечення у разі повної, часткової або тим-
часової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних обставин, а також 
у старості та в інших випадках, передбачених законом. Тобто будь-який громадянин, не залежно 
від статі, має право на зазначені види соціального забезпечення у разі негативного впливу на 
них різноманітних факторів соціального ризику. Схожим чином соціальний захист населення 
визначається і в енциклопедичних джерелах. Зокрема, у Юридичній енциклопедії встановлено 
визначення поняття соціального захисту населення як системи економічних, правових, організа-
ційних та інших заходів держави із забезпечення соціальних прав і гарантій громадян, дія якої 
спрямована на турботу держави та суспільства про громадян, яким потрібна допомога у зв’язку з 
віком, станом здоров’я, соціальним становищем, недостатнім забезпеченням засобами існування 
тощо [2, с. 558]. Водночас зазначені визначення не враховують те, що окремі категорії населення 
потребують соціального захисту не лише через втрату можливостей самостійно та повноцінно 
забезпечувати своє існування, а внаслідок виникнення об’єктивної необхідності у додатковому 
соціальному захисті з боку держави. До таких категорій населення можна зарахувати осіб, які у 
своїй трудовій діяльності проходять службу від імені та в інтересах держави (державні службов-
ці, військовослужбовці, поліцейські, судді, прокурори, працівники дипломатичної служби). До 
таких «особливих» категорій населення варто зарахувати і жінок. 

У науковій літературі нашої держави у рамках соціального захисту жінок розглядають-
ся питання, пов’язані із материнством, додатковими гарантіями права на медичну допомогу і 
охорону здоров’я [3, с. 572], специфічні права на належні, безпечні і здорові умови праці [4, с. 
233]. У зв’язку із анатомо-фізіологічними особливостями організму жінки позбавлені можливо-
сті здійснювати трудову діяльність в окремих сферах на рівні із чоловіками. У зв’язку із реаліза-
цією біологічної функції материнства жінки мають бути захищені від звільнення з роботи або на 
працевлаштування на підставі вагітності або відпустки через вагітність і пологи та повинні мати 
рівні із чоловіками можливості у побудові своїх кар’єр.

А отже, визначимо, що соціальний захист жінок полягає у встановленні в чинному зако-
нодавстві системи економічних, правових, організаційних та інших заходів забезпечення соці-
альних прав і гарантій, спрямованих на турботу держави про жінок, які потребують додаткової 
допомоги у зв’язку із реалізацією біологічної функції материнства, додаткових гарантій права на 
медичну допомогу і охорону здоров’я та додаткових гарантій права на належні, безпечні і здорові 
умови праці, пов’язані із анатомо-фізіологічними особливостями жіночого організму.

Так, першим нормативно-правовим актом, який варто проаналізувати у контексті сучас-
ного стану правового регулювання соціального захисту жінок в Україні, є Конституція України 
[1]. Так, статтею 24 Основного Закону передбачено, що громадяни мають рівні конституційні 
права і свободи та є рівними перед законом, і при цьому не може бути привілеїв чи обмежень за 
ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 
соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками. 
Із формулювання цієї норми може виникнути неоднозначне розуміння щодо того, наскільки на-
ділення жінок додатковими гарантіями соціального захисту відповідає рівності конституційних 
прав за ознаками статі. Проте у цій же статті законодавець зробив уточнення, що рівність прав 
жінки і чоловіка забезпечується у тому числі й спеціальними заходами щодо охорони праці і здо-
ров’я жінок, створенням умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю з материнством; 
правовим захистом, матеріальною і моральною підтримкою материнства і дитинства, включаючи 
надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям. Іншою нормою Кон-
ституції України [1], яка має важливе значення для встановлення гарантій соціального захисту 
жінок в Україні, є встановлення у статті 43 заборони використання примусової праці, а також 
праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.

Отже, аналізуючи норми Конституції України [1] у контексті правового регулювання соці-
ального захисту жінок в Україні, варто зробити певні висновки щодо ролі цього нормативно-пра-
вового акту. Так, недоліком Основного Закону є встановлення у його нормах розуміння, що є 
соціальним захистом населення без урахування того, що соціальний захист жінок не обов’язково 
має бути зумовлений їх прагненням до самостійного забезпечення власного існування.
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Серед позитивних аспектів відзначимо такі:
− по-перше, у нормах Конституції України чітко зазначено, що надання жінкам додатко-

вих гарантій соціального захисту є інструментом забезпечення рівності їхніх прав із правами 
чоловіків;

− по-друге, встановлено, що соціальний захист жінок полягає в спеціальних заходах щодо 
охорони праці і здоров’я жінок, створенні умов, які дають жінкам можливість поєднувати працю 
з материнством; правовому захисті, матеріальній і моральній підтримці материнства і дитинства, 
включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг вагітним жінкам і матерям;

− по-третє, визначено заборону праці жінок на небезпечних для їхнього здоров’я роботах.
Наступним нормативно-правовим актом, який встановлює гарантії соціального захисту жінок 

в Україні, є Кодекс законів про працю України [5]. Так, перша із гарантій соціального захисту жінок, 
на яку варто звернути увагу в рамках нашого дослідження, визначена у статті 26. Згідно з нею для 
вагітних жінок та одиноких матерів, які мають дитину віком до чотирнадцяти років або дитину з 
інвалідністю, не встановлюється випробування під час прийняття на роботу. Це означає, що один 
із позитивних аспектів соціального захисту жінок полягає у тому, що під час укладення трудового 
договору жінки, поставлені у складні життєві обставини у зв’язку з материнством, не перевіряються 
на відповідність роботі, яка їм доручається. У такий спосіб жінкам гарантується працевлаштування у 
тому разі, якщо вони володіють необхідними знаннями та навичками для заняття вакантної посади та 
не мають можливості витрачати час, сили та ресурси на проходження випробувань.

Статтю 55 Кодексу законів про працю України [5] присвячено встановленню заборони 
залучення до роботи в нічний час вагітних жінок і жінок, що мають дітей віком до трьох ро-
ків. Положення цієї норми дещо ширше розкриті у статті 176 цього нормативно-правового акту, 
згідно з якою також заборонено залучати таких жінок до надурочних робіт, робіт у вихідні дні, 
направляти їх у відрядження. Виняток може бути лише один – це правило не стосується тих га-
лузей народного господарства, у яких це викликається особливою необхідністю і дозволяється 
як тимчасовий захід. Близькою за змістом є стаття 63 Кодексу законів про працю України [5], 
яка передбачає заборону залучення до надурочних робіт вагітних жінок і жінок, які мають дітей 
віком до трьох років, а жінки, які мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або дитину 
з інвалідністю, можуть залучатись до надурочних робіт лише за їх згодою.

Статтею 56 Кодексу [5] передбачено, що на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дити-
ну віком до чотирнадцяти років або дитину з інвалідністю, в тому числі таку, що знаходиться під 
її опікуванням, або здійснює догляд за хворим членом сім’ї відповідно до медичного висновку, 
власник або уповноважений ним орган зобов’язаний встановлювати їй неповний робочий день 
або неповний робочий тиждень. Оплата праці в цих випадках провадиться пропорціонально від-
працьованому часу або залежно від виробітку, і при цьому робота на умовах неповного робочого 
часу не тягне за собою будь-яких обмежень обсягу трудових прав працівників. Іншими словами, 
у разі наявності в жінки у період догляду за дитиною чи хворим членом сім’ї бажання працювати 
на умовах неповного робочого дня, роботодавець має забезпечити таку можливість.

Також, згідно зі статтею 82 Кодексу законів про працю України [5] до стажу роботи, що 
дає право на щорічні додаткові відпустки, зараховується час роботи вагітних жінок, переведених 
на підставі медичного висновку на легшу роботу, на якій вони не зазнають впливу несприятливих 
виробничих факторів.

Особливий науковий інтерес для дослідження переваг та недоліків сучасного стану пра-
вового регулювання соціального захисту жінок в Україні представляє Глава XII Кодексу законів 
про працю України [5], зміст якої повністю присвячено правовому регулюванню праці жінок.

Так, стаття 174 визначає заборону застосування праці жінок на важких роботах; на робо-
тах із шкідливими або небезпечними умовами праці; на підземних роботах, крім деяких підзем-
них робіт (нефізичних робіт або робіт по санітарному та побутовому обслуговуванню); на робо-
тах, пов’язаних із підійманням і переміщенням речей, маса яких перевищує встановлені для них 
граничні норми. Звернемо увагу на те, що для урегулювання питання робіт, на яких забороняєть-
ся праця жінок, було прийнято спеціальний нормативно-правовий акт – Перелік важких робіт та 
робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці 
жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93) [6]. Звертаючись до переліку заборонених робіт, відзначимо роботи, 
пов’язані із металообробкою, будівельні, монтажні і ремонтно-будівельні роботи, гірничі роботи, 
геологорозвідувальні і топографогеодезичні роботи, буріння свердловин, видобуток нафти і газу 
і ряд інших груп професій. Прийняття такого нормативно-правового акту також віднесемо до 
переваг сучасного стану правового регулювання соціального захисту жінок в Україні.
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Також статті Глави XII Кодексу законів про працю України [5] присвячено питанням обме-
ження праці жінок на роботах у нічний час; заборони залучення вагітних жінок і жінок, що мають 
дітей віком до трьох років, до нічних, надурочних робіт, робіт у вихідні дні і направлення їх у від-
рядження; обмеження залучення жінок, що мають дітей віком від трьох до чотирнадцяти років або 
дітей з інвалідністю, до надурочних робіт і направлення їх у відрядження; переведення на легшу 
роботу вагітних жінок і жінок, які мають дітей віком до трьох років; відпустки у зв’язку з вагітні-
стю, пологами і для догляду за дитиною; приєднання щорічної відпустки до відпустки у зв’язку з 
вагітністю та пологами; порядку надання відпустки для догляду за дитиною і зарахування її до ста-
жу роботи; відпустки жінкам, які усиновили дитину (дітей); додаткової відпустки жінкам, які ма-
ють дітей або повнолітню дитину з інвалідністю з дитинства підгрупи А I групи; перерв для году-
вання дитини; гарантій під час прийняття на роботу і заборони звільнення вагітних жінок і жінок, 
які мають дітей; надання вагітним жінкам і жінкам, які мають дітей віком до чотирнадцяти років, 
путівок до санаторіїв та будинків відпочинку і подання їм матеріальної допомоги; обслуговування 
матері на підприємствах, в організаціях. По суті, кожна із перерахованих норм є окремою гарантією 
соціального захисту жінок. Жінки, насамперед ті, які є матерями, претендують на полегшення умов 
праці, отримання додаткових перерв та відпусток, на отримання путівок та матеріальної допомоги, 
а також усіляке сприяння реалізації ними своєї трудової функції. Проаналізувавши норми Кодексу 
законів про працю України [5], можемо зробити висновок, що цей нормативно-правовий акт від-
повідає усім тим гарантіям, які передбачив законодавець у Конституції України [1], тобто у цьому 
аспекті зробимо висновок, що законодавство, яке урегульовує соціальний захист жінок в Україні, є 
належним чином узгодженим і являє собою єдину систему.

Отже, Кодекс законів про працю України [5] у контексті правового регулювання соціаль-
ного захисту жінок в Україні характеризується певними позитивними та негативними аспектами.

До негативних віднесемо застарілість чинного законодавства про працю. Не зважаючи на 
те, що саме урегулювання питання соціального захисту жінок в Україні нормами даного норма-
тивно-правового акту ми все ж вважаємо позитивним, із огляду на той рівень уваги, який законо-
давцем приділено цьому питанню, проте очевидним є і те, що сам Кодекс вже застарів і сьогодні 
є об’єктивна необхідність у прийнятті нового Трудового кодексу України. На цей час у Верховній 
Раді України зареєстровано проєкт №2410 від 08.11.2019 року [7], і у ньому також велика увага 
авторів була приділена питанням регулювання соціального захисту жінок в Україні. Але при цьо-
му звернемо увагу на те, що автори проєкту використовують більш гендерно нейтральну терміно-
логію. Наприклад, глава проєкту, яка урегульовує гарантії соціального захисту жінок, має назву 
«Особливості праці працівників із сімейними обов’язками». До осіб із сімейними обов’язками 
зараховуються мати, батько, усиновлювач, опікун, піклувальник, прийомні батьки, а в окремих 
випадках – інший член сім’ї. Проте, не зважаючи на це, все ж відзначимо, що гарантії соціально-
го захисту жінок, встановлені в Конституції України [1], знайшли своє відображення і в проєкті.

Серед позитивних аспектів Кодексу законів про працю України [5] як нормативно-право-
вого акту, який урегульовує соціальний захист жінок в Україні, виділимо наступні:

− по-перше, встановлено ряд напрямів забезпечення соціальних прав і гарантій допомоги 
жінкам у трудових правовідносинах у зв’язку із реалізацією ними біологічної функції материн-
ства, пов’язаних із охороною здоров’я, забезпеченням належних, безпечних і здорових умов пра-
ці, відпочинку, матеріальної допомоги;

− по-друге, передбачено порядки надання даних видів соціального захисту та гарантії їх 
отримання.

Наступний важливий для правового регулювання соціального захисту жінок в Україні 
нормативно-правовий акт – Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [8]. Роль 
цього нормативно-правового акту полягає у тому, що у його статті 4 передбачені наступні соці-
альні відпустки для жінок: 1) відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами (стаття 17 цього За-
кону); 2) відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку (стаття 18 цього 
Закону); 3) відпустка у зв’язку з усиновленням дитини (стаття 18-1 цього Закону); 4) додаткова 
відпустка жінкам, які мають дітей або повнолітню дитину – особу з інвалідністю з дитинства 
підгрупи А I групи (стаття 19 цього Закону). Звернемо увагу на те, що надання таких відпусток 
передбачено і положеннями Кодексу законів про працю України [5], а тому знову зробимо висно-
вок про те, що правове регулювання соціального захисту жінок в Україні здійснюється норматив-
но-правовими актами, об’єднаними в єдину систему. 

Також Закон України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [8] визначає ряд норм, 
які регламентують порядок надання кожної із вищенаведених відпусток та порядок їх фінансу-
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вання. Наприклад, статтею 17 передбачено, що на підставі медичного висновку жінкам надається 
оплачувана відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами тривалістю: до пологів – 70 календарних 
днів; після пологів – 56 календарних днів (70 календарних днів – у разі народження двох і біль-
ше дітей та у разі ускладнення пологів), починаючи з дня пологів. А у статті 18 своєю чергою 
визначено, що після закінчення відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами за бажанням жінки 
їй надається відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. При цьому 
підприємство за рахунок власних коштів може надавати жінкам частково оплачувану відпустку 
та відпустку без збереження заробітної плати для догляду за дитиною більшої тривалості. 

Тобто роль Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 № 504/96-ВР [8] полягає у 
тому, що в нормах цього нормативно-правового акту:

− по-перше, визначається, які види соціальних відпусток можуть отримати жінки; 
− по-друге, розкривається, якою є тривалість соціальних відпусток та якими є умови їх 

отримання;
− по-третє, встановлюються джерела фінансування відпусток для жінок.
Також у контексті правового регулювання соціального захисту жінок в Україні варто від-

значити ряд нормативно-правових актів, як-от: Закони України «Про зайнятість населення» від 
05.07.2012 № 5067-VI [9], «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [10], «Про державну 
допомогу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [11] та «Про державні нагороди України» 
від 16.03.2000 № 1549-III [12].

Так, у статті 14 Закону України «Про зайнятість населення» від 05.07.2012 № 5067-VI 
[9] визначено, що до категорій громадян, які мають додаткові гарантії у сприянні працевлаш-
туванню, належать жінка, яка має на утриманні дитину (дітей) віком до шести років; жінка, яка 
виховує без чоловіка дитину віком до 14 років або дитину з інвалідністю; жінка, яка самостій-
но утримує особу з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку) та/або особу з інвалідністю 
I групи (незалежно від причини інвалідності). Своєю чергою в статті 10 Закону України «Про 
охорону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [10] встановлено заборону застосування праці жінок 
на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних 
роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов’язаних з санітарним та 
побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса 
яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт 
із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких 
речей, що затверджуються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування 
державної політики у сфері охорони здоров’я (у такому контексті нами раніше відзначався Пере-
лік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється 
застосування праці жінок (ДНАОП 0.03-8.08-93) [6]). Також у статті 10 Закону України «Про охо-
рону праці» від 14.10.1992 № 2694-XII [10] відзначається, що праця вагітних жінок і жінок, які 
мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством. Закон України «Про державну допо-
могу сім’ям з дітьми» від 21.11.1992 № 2811-XII [11] також містить ряд статей, які забезпечують 
жінок гарантіями соціального захисту. Так, Розділом ІІ передбачено надання жінкам допомоги у 
зв’язку з вагітністю та пологами. Розділ ІІІ присвячено регулюванню надання допомоги жінкам 
при народженні дитини. У Розділі ІІІ-А встановлено регламентацію надання допомоги при уси-
новленні дитини, а в Розділі V закріплено право на допомогу на дітей, над якими встановлено 
опіку чи піклування. Також важливе значення для правового регулювання соціального захисту 
жінок в Україні мають положення Розділу V-А, присвячені допомозі на дітей одиноким матерям. 
Своєю чергою Закон України «Про державні нагороди України» від 16.03.2000 № 1549-III [12] 
встановлює почесне звання «Мати-героїня», за яке чинним законодавством передбачено різні 
пільги та допомоги.

Висновки. Таким чином, проаналізувавши чинний стан правового регулювання соціаль-
ного захисту жінок в Україні, зробимо висновок, що він характеризується більшою кількістю по-
зитивних аспектів, аніж негативних. Серед позитивних аспектів, а отже переваг сучасного стану 
правового регулювання соціального захисту жінок в Україні, відзначимо наступні:

− по-перше, системність – законодавство, яке врегульовує соціальний захист жінок стано-
вить собою єдину систему взаємопов’язаних між собою нормативно-правових актів, положення 
яких доповнюють один одного;

− по-друге, визначеність – у нормах Конституції України чітко зазначено, що надання жін-
кам додаткових гарантій соціального захисту є інструментом забезпечення рівності їхніх прав із 
правами чоловіків;
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− по-третє, масштабність – соціальний захист жінок передбачає масштабний комплекс 
спеціальних заходів щодо охорони праці і здоров’я жінок; створення умов, які дають жінкам 
можливість поєднувати працю з материнством; правовий захист жінок, матеріальну і моральну 
підтримку материнства і дитинства, включаючи надання оплачуваних відпусток та інших пільг 
вагітним жінкам і матерям.

Негативними аспектами, тобто недоліками сучасного стану правового регулювання соці-
ального захисту жінок в Україні, є:

− по-перше, некоректне визначення сутності соціального захисту законодавцем – в Ос-
новному Законі встановлено, що соціальний захист населення являє собою право особи на за-
безпечення у разі повної, часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, 
безробіття з незалежних обставин, а також у старості та в інших випадках, передбачених зако-
ном, проте таке розуміння не враховує того, що соціальний захист жінок не обов’язково має бути 
зумовлений їх втратою можливостей для самостійного забезпечення власного існування – він 
зумовлений турботою держави про жінок, які потребують додаткової допомоги у зв’язку із реа-
лізацією біологічної функції материнства, додаткових гарантій права на медичну допомогу і охо-
рону здоров’я та додаткових гарантій права на належні, безпечні і здорові умови праці, пов’язані 
із анатомо-фізіологічними особливостями жіночого організму;

− по-друге, це застарілість законодавства, яке урегульовує соціальний захист жінок в 
Україні – як нами відзначено у цій статті, зараз застарілість законодавства не є проблемою пра-
вового регулювання соціального захисту жінок в Україні, яке здійснюється на належному рівні, 
проте у разі внесення змін становище жінок може погіршитись, адже, наприклад, проєкт Трудо-
вого кодексу є значно гендерно нейтральнішим, аніж чинне законодавство.
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ПРОБЛЕМИ РЕАЛІЗАЦІЇ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА ЛЮДИНИ 
І ГРОМАДЯНИНА НА ВІДПОЧИНОК В УКРАЇНІ ТА ПРОПОЗИЦІЇ 

ЩОДО ЇХ ВИРІШЕННЯ

У статті досліджено проблеми реалізації конституційного права людини і громадя-
нина на відпочинок в Україні. Визначено зміст кожної з наведених проблем. Обґрунто-
вано, як законодавчі прогалини впливають на практику. Виведено чіткі та арґументова-
ні пропозиції щодо вирішення наведених проблем. Визначена необхідність розподілу 
загального права на відпочинок, під яким розуміється право не виконувати основний 
вид діяльності, незалежно від того, чи перебуває особа у трудових відносинах. Таке 
право реалізується учнями щодо канікул під час навчального процесу або ж особами 
з інвалідністю щодо перебування в курортно-оздоровчих центрах. Разом із тим необ-
хідним є передбачення права особи, що працює, саме на відпочинок не лише як зміну 
характеру роботи, але звільнення від контролю за його діяльністю з боку роботодавця, 
а також відновлення та покращення власного здоров’я. З’ясовані такі проблеми реалі-
зації конституційного права людини і громадянина на відпочинок в Україні: низький 
рівень громадського контролю, застосування застарілих методів впливу, відсутність 
диференціації тривалості часу відпочинку, залежність від тривалості робочого часу. 
Наголошено, що Конституцією передбачено, що Україна є соціальною державою,  
а держава зобов’язана гарантувати соціальні права. Тому ст. 51 Конституції України 
варто доповнити частиною 3, яка має такий зміст: «Кожен із батьків, які працюють, 
мають право на відпустку за доглядом за дитиною». Таке поєднання прав значно по-
легшить розуміння сутності конституційних прав. Реалізація права на відпочинок  
у межах виконання сімейних обов’язків повинна бути максимально спрощеною та зро-
зумілою, а отже, і встановлення такої конституційної норми допоможе зменшити про-
цес захисту та забезпечення через усунення потреби у зверненні та поєднанні великої 
кількості профільних норм права. Зроблено висновок, що під час визначення тривало-
сті робочого часу варто враховувати і ступінь навантаження працівника та покладені 
на нього обов’язки поза конкретними трудовими обов’язками. Відповідно, тривалість 
щотижневої роботи має бути змінена з урахуванням сімейного стану та можливо-
сті поєднання роботи та догляду за дитиною до трьох років, а також і працівників  
у шкідливих і важких умовах праці.

Ключові слова: проблеми реалізації права, конституційне право, людина  
і громадянин, право на відпочинок, конституція.

In the article the problems of realization of the constitutional right of man and citizen 
to rest in Ukraine are explored. The contents of each of the following issues are identified. 
Justified how legislative gaps affect practice. Clear and well-reasoned suggestions for 
solving the following problems are outlined. The necessity of distribution of the general 
right to rest is defined, which means the right not to perform the main type of activity, 
regardless of whether the person is in employment. Such a right is exercised by students 
regarding vacations during the educational process or by persons with disabilities 
regarding their stay in health resorts. At the same time, it is necessary to anticipate the 
right of a person who is working on vacation not only as a change in the nature of work, 
but to be exempt from control over his activity by the employer, as well as to restore 
and improve his own health. The following problems of realization of the constitutional 
right of the person and the citizen on rest in Ukraine are clarified: low level of public 
control, use of outdated methods of influence, absence of differentiation of duration of 
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rest time, dependence on working hours. It is emphasized that the Constitution stipulates 
that Ukraine is a social state, and the state is obliged to guarantee social rights. Therefore, 
Art. 51 of the Constitution of Ukraine should be supplemented by part 3, which reads as 
follows: "Every parent who is working is entitled to a childcare leave. Such a combination 
of rights will greatly facilitate the understanding of the essence of constitutional rights. 
The exercise of the right to rest within the framework of the performance of family 
responsibilities should be as simple and clear as possible, and therefore the establishment 
of such a constitutional rule will help to reduce the process of protection and security by 
eliminating the need for treatment and the combination of a large number of specialized 
rules of law. It is concluded that in determining the length of working time, the workload 
and the duties assigned to the employee should be taken into account outside of specific 
work responsibilities. Accordingly, the length of the weekly work should be changed to 
take account of the marital status and the possibility of combining work and childcare for 
up to three years, as well as workers in harmful and difficult working conditions.

Key words: problems of implementation of law, constitutional law, man and citizen, 
right to rest, constitution.

Вступ. Аналіз проблем реалізації конституційного права людини і громадянина на відпо-
чинок в Україні направлений на встановлення причин ускладненості процесу реалізації даного 
права, а також на з’ясування впливу конституційних норм на способи врегулювання пов’язаних 
із таким правом суспільних відносин. У свою чергу, реалізація права на відпочинок у всіх його 
видах впливає на здатність особи працювати, забезпечувати матеріально себе та свою сім’ю,  
а отже, і на можливість реалізації всіх інших конституційних прав особи. Тобто безперешкод-
ність реалізації такого права є ключовим завданням саме правового регулювання. 

Стан дослідження. Питання проблем реалізації конституційного права людини і грома-
дянина на відпочинок в Україні та пропозиції щодо їх вирішення досліджується постійно, од-
нак унаслідок змінюваності суспільних потреб та новітніх тенденцій у правовому регулюванні 
значна частина робіт втрачає свою актуальність. Так, дослідженням окремих проблем реалізації 
конституційного права на відпочинок займались такі науковці: М.В. Афанасьєва, Р.В. Бараннік, 
І.В. Бойко, О.І. Бойко, А.Ю. Денисевич, Т.С. Єрмолова, О.А. Жаров, О.А. Кравченко, Ю.Я. Ко-
цан-Олинець, Ю.Р. Михалко, Н.П. Мокрицька, П.М. Петровський, А.А. Пилипенко, В.М. Попова, 
М.В. Савчин, В.В. Собченко, В.В. Хромей, А.С. Ярошенко.

Результати дослідження. Проблеми реалізації конституційного права на відпочинок 
пов’язані з обсягом та детальністю правового регулювання. У даному контексті вірно вказує 
В.Д. Авескулов, що «якщо йдеться про загальну можливість відпочивати, то конструкція «право 
на відпочинок» безумовно є коректною, оскільки будь-яка людина може як займатися активними 
видами діяльності, так і відпочивати, і за такого бачення право на відпочинок є гарантією забезпе-
чення принципу заборони примусової праці. Проте ч. 1 ст. 45 Конституції України говорить про 
право на відпочинок кожного, хто працює, а отже, мова йде саме про відпочинок у рамках тру-
дових правовідносин [1, с. 6]. Таким чином, відбувається обмеження права на відпочинок лише 
щодо осіб, що працюють, а отже, ігнорується аналогічне право для пенсіонерів, для дітей або ж 
осіб із інвалідністю. Ключовим проблемним моментом можливо визначити саме формулювання, 
що вживається в Конституції України, яке і дозволяє невірно тлумачити право на відпочинок, що, 
у свою чергу, впливає на його реалізацію. Саме тому необхідним є розподіл загального права на 
відпочинок, під яким розуміється право не виконувати основний вид діяльності, незалежно від 
того, чи перебуває особа у трудових відносинах. Таке право реалізується учнями щодо канікул 
під час навчального процесу або ж особами з інвалідністю щодо перебування в курортно-оздо-
ровчих центрах. Разом із тим необхідним є передбачення права особи, що працює, саме на відпо-
чинок не лише як зміну характеру роботи, але звільнення від контролю за його діяльністю з боку 
роботодавця, а також відновлення та покращення власного здоров’я. Важливо наголосити, що 
йдеться не тільки про відпустки, але і про перерви та загальну тривалість робочого часу. 

Серед проблем правового регулювання конституційного права на відпочинок В.В. Хромей 
визначає, що «статтею 66 КЗпП передбачено, що працівникам надається перерва для відпочинку 
і харчування тривалістю не більше 2 годин. Працівники використовують час перерви на власний 
розсуд. Роботодавці часто порушують цю норму, не дозволяють працівникам залишати місце ро-
боти, тобто покидати території підприємства, або наголошують працівникам, що під час обідньої 
перерви працівники повинні приймати їжу та відпочивати. Такі дії є грубим порушення трудо-
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вих прав працівника роботодавцем і можуть бути підставою для розірвання трудового договору  
з ініціативи працівника [2, с. 146]». Відповідно, основною проблемою реалізації права на від-
починок для особи, що працює, є саме недотримання законодавства з боку роботодавця, а отже, 
проблема має виключно практичний характер. Така ситуація пов’язана з декількома недоліками 
законодавства, серед яких і відсутність засобів контролю. Тобто реалізація права на відпочинок 
не забезпечується та захищається шляхом перевірок та контролю, найперше, самим трудовим 
колективом. Також дана проблема пов’язана з низьким рівнем правосвідомості, як у роботодавця, 
щодо невірного тлумачення норм права, їх виконання не в повній або ж у мінімально дозволеній 
формі, так і у працівника щодо відсутності ініціативи захищати свої права через звернення до 
профспілок та державних органів. Безпосередньо пов’язаним із даними проблемами є і низький 
рівень залучення громадських формувань до моніторингу чи контролю за реалізацією конститу-
ційного права на працю. Саме громадські формування як незалежні суб’єкти можуть об’єктивно 
оцінити, чи необхідним є перебування під час перерв на робочому місці. Таким чином, вирішен-
ня проблеми реалізації права на відпочинок повинно бути здійснене шляхом деталізації не лише 
обов’язків роботодавця, але й через визначення більш чітких прав та обов’язків інших суб’єктів 
суспільних відносин. 

На одну з найбільших проблем вказує І.В. Бойко: «Ознаки трудових відпусток виокрем-
люються в науці трудового права, але впродовж свого існування вітчизняне законодавство не 
закріпило визначення трудових відпусток. Проект Трудового Кодексу (далі – ТК) України теж 
не містить дефініції терміну «трудові відпустки» [3, с. 129]. Насамперед, слід наголосити, що 
проблема легальних дефініцій проявляється не лише щодо трудових відпусток, адже, звертаю-
чись до аналізу національного законодавства, бачимо потребу у визначенні таких понять, як час 
відпочинку, безперервний відпочинок, вихідний день. Їх відсутність призводить до невірного 
тлумачення, а отже, й застосування норм права. Щодо відпусток, то такі проблеми пов’язані із 
включенням до них часу на навчання або ж догляд за дитиною, що фактично не відповідає саме 
меті відпочинку та відновленню фізичних й психологічних сил. Щодо вихідних, то слід визначи-
ти не просто їх перелік, а чітку різницю між святковими та саме вихідними дням, а також трива-
лість та можливість переривання відпочинку. 

Із твердження автора слідує, що серед тенденцій правового врегулювання права на від-
починок також відсутній напрям щодо визначення термінів, а отже, відсутнє розуміння в зако-
нодавця наявності такої проблеми. Слід наголосити, що надмірне використання термінів може 
значно обмежувати реальні суспільні явища, що виключатиме з-під правового захисту певні  
трудові права працівників. Саме тому доречним є встановлення повноваження на таке визначен-
ня в роботодавця разом із професійними спілками, а на рівні законодавства варто визначити лише 
критерії чи принципи правового регулювання права на відпочинок для працівника. Така зміна 
допоможе як вирішити питання з дефініціями, так і забезпечити гнучкість й оперативність зміни 
законодавства. 

Однак вірним є і зауваження А.А. Пилипенка, що «в сучасних умовах в Україні в норма-
тивно-правовому регулюванні робочого часу має місце значна диспропорція у співвідношенні 
між законами і підзаконними актами на користь останніх [4, с. 982]. Тобто автором висловлено 
занепокоєння щодо низької якості юридичної техніки в підзаконних та локальних актах, а отже, 
можливі прогалини чи колізії, які є причиною порушення прав. У контексті даного дослідження 
локальне регулювання робочого часу впливає на звуження обсягу можливостей для реалізації 
права на відпочинок, передбаченого Конституцією України. Звертаючись до вже законодавчих 
актів, можливо зрозуміти, що право на відпочинок достатньо врегульовано лише щодо відпусток, 
однак питання оздоровлення працівників або перерв для тих працівників, що перебувають на 
державній службі, або регулюються нормативними актами ще часів СРСР, або ж містять значні 
обмеження. Так, відпустки або вихідні дні державних службовців та працівників правоохорон-
них органів можуть бути перервані в будь-який час, а тривалість їхнього робочого часу може бути 
продовжена без відповідного обговорення та надання згоди з боку трудового колективу. Тобто 
фактична реалізація права на відпочинок залежить не від об’єктивних факторів, а від суб’єктив-
ного бачення керівника, що і є основною проблемою підзаконного правового регулювання. 

Отже, на основі досліджених наукових позицій, а також ураховуючи проаналізовані  
в роботі нормативно-правові акти, можливо визначити такі проблеми реалізації конституційного 
права людини і громадянина на відпочинок в Україні:

1. Низький рівень громадського контролю.
2. Застосування застарілих методів впливу.
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3. Відсутність диференціації тривалості часу відпочинку.
4. Залежність від тривалості робочого часу.
Проблема низького рівня громадського контролю пов’язана з реалізацією конституцій-

ного права працівників на свободу зборів та, власне, захист трудових та соціально-економічних 
прав. Проте на рівні конституції лише гарантується наявність такого права, але немає жодного 
засобу стимулювання його діяльності. Громадський контроль є одним із найбільш демократич-
них інструментів та свідчить про розвиток громадянського суспільства. У контексті права на від-
починок його низький рівень впливає на здатність членів трудового колективу домовлятись між 
собою та відсутність зловживання правом щодо впливу на роботодавця та формування графіку, 
щодо створення спеціальних перепон для реалізації права на відпочинок. Механізм реалізації 
ускладнюється, оскільки працівник не може реалізувати власне право на доступ до інформації 
та роз’яснення норм права. Крім того, реалізація ускладнюється і через можливості корупційної 
складової частини щодо визначення додаткових відпусток, компенсації надурочних годин. Кон-
ституційне право на відпочинок безпосередньо пов’язано із тривалістю робочого дня й низьким 
рівнем громадського контролю, що призводить до скорочення щоденного та щотижневого відпо-
чинку.

Дана проблема виникає через низьку ефективність діяльності такого конституційного 
органу захисту трудових прав, як професійні спілки, оскільки вони фактично позбавлені права 
змінити рішення роботодавця. Так, до прикладу, у ст. 64 КЗпПУ визначено, що «надурочні робо-
ти можуть проводитися лише з дозволу виборного органу первинної профспілкової організації 
(профспілкового представника) підприємства, установи, організації» [5]. Разом із тим саме рі-
шення про надурочні роботи приймається не трудовим колективом, а роботодавцем, хоча пере-
лік їх підстав свідчить саме про суспільну необхідність. Аналізуючи національне законодавство, 
можливо зрозуміти, що професійним спілкам надано лише право затверджувати обраний робо-
тодавцем варіант графіку відпусток, або ж обґрунтованість підстави дострокового відкликання із 
неї, або початок й закінчення робочого часу. Тобто такі профспілки виконують скоріше консуль-
тативну функцію, ніж функцію захисту й забезпечення реалізації. 

Слід наголосити, що профспілка не єдиний представник громади, що може бути залуче-
ний для успішної реалізації конституційного права на відпочинок. Необхідним є встановлен-
ня права на доступ та моніторинг для громадських організацій, що здійснюють захист осіб із 
особливими потребами, адже реалізація їхнього права на відпочинок має свої особливості щодо 
найбільш доцільного сезону року, тривалості та можливості перенесення. 

Таким чином, необхідним є вдосконалення законодавства щодо участі громадських орга-
нізацій шляхом деталізації їхніх прав та обов’язків роботодавця. Слід вказати, що таке вдоскона-
лення дозволить поєднати та зробити більш комплексним механізм реалізації всіх конституцій-
них трудових прав та забезпечити дієвість визначених конституцією гарантій їх реалізації. Саме 
тому необхідним є вдосконалення ст. 79 Кодексу законів про працю України, в якій встановлено 
порядок надання щорічних відпусток шляхом доповнення частиною 9, а також ст. 10-1 Закону 
України «Про відпустки», відповідно до якої «під час узгодження графіку відпусток із працівни-
ками, що є особами з інвалідністю або неповнолітніми, роботодавець зобов’язаний надавати зго-
ду на залучення до такого узгодження громадських організацій, установчими документами яких 
передбачена діяльність у сфері захисту таких осіб». Таким чином, буде створено додаткові мож-
ливості щодо залучення зацікавлених та кваліфікованих осіб, які здійснюватимуть превентивні 
дії щодо порушення права на відпочинок. Також розподіл відпусток протягом року відбувати-
меться вже не за власними переконаннями роботодавця або ж хаотично, а із урахуванням потреб 
різних категорій працівників. Слід підкреслити, що надання більшого обсягу прав громадським 
організаціям та укріплення значення та ролі професійних спілок для трудового колективу сприя-
тиме реалізації конституційних положень щодо виразу волі певної частини народу, а також змен-
шить навантаження на Конституційний суд України та Уповноваженого з прав людини, оскільки 
випадки порушення або ж невірного застосування норм права будуть значно зменшені, а отже, 
відбуватиметься менше порушень права на відпочинок.

Також із метою покращення якості громадського контролю необхідним є доповнення  
ст. 65 КЗпПУ, згідно з якою «надурочні роботи не повинні перевищувати для кожного працівника 
чотирьох годин протягом двох днів підряд і 120 годин на рік. Власник або уповноважений ним 
орган повинен вести облік надурочних робіт кожного працівника» [5]. Насамперед, така норма не 
визначає відповідальності за відсутність такого обліку, а також його форми. Однак найбільш важ-
ливим є доступ до обліку з боку як працівника, так і громадських організацій, щоб перевірити, 
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чи ведеться такий облік загалом, чи вносяться достовірні дані та чи вносяться вони регулярно. 
Надурочні роботи обмежують реалізацію права на відпочинок та позначаються на стані здоров’я 
працівника. Від того, чи будуть вірними внесені дані про тривалість виконання професійних 
обов’язків працівником, залежатиме розмір оплати праці в подвійному розмірі, а отже, і фінансо-
ва можливість забезпечення відновлення здоров’я. Саме тому необхідним є вдосконалення даної 
ст. 65 КЗпПУ через доповнення частиною 2 та 3: «2. Роботодавець протягом 24 годин із моменту 
отримання запиту від працівника, професійної спілки такого підприємства чи громадської орга-
нізації зобов’язаний надати доступ до результатів обліку надурочних робіт на поточний момент. 
3. Неведення обліку надурочних робіт кожного працівника є підставою для притягнення робото-
давця до юридичної відповідальності та виплати компенсації працівникам за кожну надурочну 
годину праці. Ненадання доступу до результатів обліку надурочних робіт на поточний момент  
є підставою для притягнення до юридичної відповідальності». Така норма має завершений ви-
гляд та одразу дозволяє зрозуміти як способи реалізації, так і методи її забезпечення та захисту. 
Найбільш важливим є саме збільшення залученості громадських формувань, діяльність яких уже 
й гарантуватиме швидкість реалізації права на відпочинок.

Наступною є проблема застарілості методів правового регулювання. Так, Конституцією 
лише визначається право на відпочинок, однак спосіб його реалізації, межі дозволеної поведінки 
деталізуються саме в законодавстві, норми якого часто є незмінними протягом декількох десяти-
літь. Прикладом слугує ст. 66 КЗпПУ, де визначено, що «на тих роботах, де через умови вироб-
ництва перерву встановити не можна, працівникові повинна бути надана можливість приймання 
їжі протягом робочого часу» [5]. Використане формулювання «повинна бути надана» має мак-
симально загальний характер, а отже, незрозуміло, хто є суб’єктом виконання такого обов’язку. 
Серед обов’язків керівника визначено лише контроль за дотриманням трудової дисципліни, що 
не включає реалізацію права на відпочинок. Наслідком такої ситуації є відсутність можливості 
притягнення до відповідальності за примушення до залишення на роботі, якщо така необхідність 
не передбачена законодавством. Помилковим у даному випадку є саме застосування імператив-
них засобів правового регулювання без реальних засобів забезпечення та впливу, що фактично 
створює ситуацію, де можливість відпочинку протягом робочого часу залежить від бажання ро-
ботодавця. 

Така ситуація негативно впливає на реалізацію конституційного права на відпочинок, 
оскільки в законодавстві створюється значні прогалини, а суспільні відносини не охоплюються 
навіть нормами Конституції України. Слід наголосити, що введення юридичної відповідальності 
на конституційному рівні є недоречним, оскільки характер даних норм не дозволяє чітко виписа-
ти механізм та підстави. Тобто для вирішення даної ситуації необхідним є встановлення певних 
заборон та обов’язків у межах трудових норм щодо взаємодії суб’єктів суспільних відносин. Їх 
деталізація вже відбуватиметься на рівні спеціалізованих законів. Із метою встановлення зв’язків 
між механізмами реалізації різних конституційних прав важливо передбачити право працівника 
саме на самозахист, що значно зменшить навантаження на державні органи. Таким чином, на 
рівні Конституції вже буде визначено обов’язок щодо сприяння та заохочення, що, у свою чергу, 
зобов’язуватиме до зміни змісту та методів трудового законодавства щодо права на відпочинок. 

Відповідно до вказаного плану необхідним є доповнення ст. 43 Конституції України щодо 
права на працю частиною 6, відповідно до якої «кожному працівнику гарантується право на са-
мозахист». Оскільки таке право поширюється на всі відносини із працівниками, то для деталіза-
ції права на відпочинок до ст. 45 Конституції слід додати частину 3, відповідно до якої «держава 
зобов’язана сприяти безперешкодній реалізації права на відпочинок для кожного, хто працює». 
Використані формулювання щодо сприяння реалізації слід розуміти не як ускладнення та бю-
рократизацію процедури, а саме заохочення новел у відносинах щодо права на відпочинок, на-
дання рекомендацій щодо автоматизації процесу та, власне, щодо встановлення добровільних та 
договірних засад його реалізації.

Уже на основі нового конституційного регулювання можливим є вдосконалення ст. 66 КЗп-
ПУ, зміст якої буде таким: «На тих роботах, де через умови виробництва перерву встановити не 
можна, роботодавець зобов’язаний створити умови для приймання їжі протягом робочого часу». 
Крім того, необхідним є доповнення ст. 66 КЗпПУ частиною другою, відповідно до якої «у випадку 
нестворення роботодавцем належних умов для приймання їжі протягом робочого часу та затвер-
дження їх належності та комфортності профспілковою організацією (профспілковим представни-
ком), працівник має право залишати робоче місце з метою відпочинку і харчування тривалістю 
не більше двох годин. Залишення робочого місця з метою відпочинку і харчування тривалістю 
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не більше двох годин у випадку якщо роботодавцем не створено належних умов для приймання 
їжі протягом робочого часу, які затвердженні щодо їх належності та комфортності профспілковою 
організацією (профспілковим представником), не вважається прогулом та не може бути підставою 
для притягнення до дисциплінарної відповідальності та/чи звільнення такого працівника». Таким 
чином, не створено додаткового тиску на роботодавця щодо відповідальності. Разом із тим забезпе-
чено саме безперешкодну та оперативну можливість реалізувати право на відпочинок у робочому 
дні. Доведення такого права через суд або Комісію із трудових спорів триває занадто довго, щоб не 
вплинути на безпечність умов праці. Можливість працівника самому вирішити, коли відпочивати 
під час робочого дня, стимулює роботодавця домовлятись про перерви, а затвердження профспіл-
ковим органом за критеріями гарантує якість виконання обов’язку.

Оскільки право на самозахист для кожного, хто працює, поширюється й на відпустки, 
то варто дещо вдосконалити законодавство в даному напрямі. Так, ч. 11 ст. 10 Закону Украї-
ни «Про відпустки» визначено порядок, відповідно до якого точний час відпустки узгоджується 
між працівником та роботодавцем, а останній зобов’язаний повідомити про відпустку не пізніше  
2 тижнів до її початку [6]. Разом із тим такий графік попередньо обговорюється та затверджується  
із професійними спілками. Відповідно, з метою спрощення реалізації права на працю та змен-
шення рівня відповідальності саме роботодавця дану частину ст. 10 Закону України «Про відпуст-
ки» слід викласти в такій редакції: «Конкретний період надання щорічних відпусток у межах, 
установлених графіком, узгоджується між працівником і власником або профспілковим органом, 
який зобов’язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніш як за 
два тижні до встановленого графіком терміну та/або повідомити про дату початку відпустки за 
письмовим зверненням працівника». Таким чином, буде зміцнюватись роль професійних спілок 
як конституційного засобу захисту, а також спрощуватиметься процедура реалізації права на від-
починок через збільшення можливостей для отримання інформації про строки відпустки.

Ще однією проблемою є відсутність диференціації тривалості часу відпочинку саме щодо 
відпусток. На рівні Конституції України визначено лише право на щорічні відпустки, що є недопу-
стимим, адже залишаються поза увагою соціальні відпустки, гарантування яких є обов’язком дер-
жави. Спеціалізовані законодавчі акти передбачають такі види відпочинку, як відпустка, перерва 
та вихідні та святкові дні, однак у межах поділу не враховується характер роботи та необхідний 
час для відновлення. Відповідно до ч. 2 ст. 52 КЗпПУ «При шестиденному робочому тижні трива-
лість щоденної роботи не може перевищувати 7 годин при тижневій нормі 40 годин, 6 годин при  
тижневій нормі 36 годин і 4 годин при тижневій нормі 24 години» [5]. Така норма має загальний 
характер, а отже, поширюється на всі правовідносини. Проте використаний законодавцем підхід  
є невірним, оскільки зосереджує увагу саме на часі роботи, а не на можливостях організму людини 
працювати та впливі такої тривалості на її здоров’я та втомлюваність. Під час визначення трива-
лості робочого часу варто враховувати і ступінь навантаження працівника та покладені на нього 
обов’язки поза конкретними трудовими обов’язками. Відповідно, тривалість щотижневої роботи 
має бути змінена з урахуванням сімейного стану та можливості поєднання роботи та догляду за 
дитиною до трьох років, а також працівників у шкідливих і важких умовах праці.

Слід підкреслити, що оплата праці повинна залишатись на тому ж рівні, що й для пра-
цівників, які працюють повний день за звичайних умов. Таке твердження дещо суперечить ч. 2  
ст. 56 КЗпПУ щодо неповного робочого дня, де вказано, що «оплата праці в цих випадках прова-
диться пропорціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку» [5]. Щодо вищеназва-
них категорій осіб використання підходу щодо пропорційної оплати є недоречним через більшу 
важкість роботи, а отже, навіть за коротший час роботи її обсяг може бути більшим. Відповідно, 
оплата праці саме за тривалість, а не результативність буде несправедливою та позбавлятиме 
працівників як мотивації, так і коштів для якісного відпочинку. 

Висновки. Конституцією передбачено, що Україна є соціальною державою, а держава зо-
бов’язана гарантувати соціальні права. Отже, ст. 51 конституції України варто доповнити части-
ною 3, яка має такий зміст: «Кожен із батьків, які працюють, мають право на відпустку з догляду 
за дитиною». Таке поєднання прав значно полегшить розуміння сутності конституційних прав. 
Реалізація права на відпочинок у межах виконання сімейних обов’язків повинна бути максималь-
но спрощеною та зрозумілою, а отже, встановлення такої конституційної норми допоможе змен-
шити процес захисту та забезпечення через усунення потреби у зверненні та поєднанні великої 
кількості профільних норм права.

У свою чергу, на рівні законодавчому варто доповнити ст. 52 КЗпПУ ч. 3, відповідно до 
якої «для працівників, що працюють на важких роботах або роботах із шкідливими і небезпечни-
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ми умовами праці, застосовуються норми тривалості щоденної роботи, передбачені Постановами 
Кабінету Міністрів України». Крім того, ч. 2 ст. 56 слід вдосконалити щодо вибору способу опла-
ти праці, а отже, дана стаття матиме такий зміст: «Оплата праці в цих випадках провадиться про-
порціонально відпрацьованому часу або залежно від виробітку. У випадках, встановлених Поста-
новами КМУ, оплата праці проводиться без урахування скороченої тривалості щоденної роботи». 
Варто наголосити, що в національному законодавстві вже тривалий час існують підзаконні акти, 
які регулюють тривалість роботи у важких умовах або щодо неповнолітніх, щодо вагітних жінок, 
проте на рівні Кодексу законів про працю їх наявність не передбачена, що дещо ускладнює їх за-
стосування та створює колізії щодо нормативів тривалості часу, оплати праці, часу перерв. Таким 
чином, посилання на них у Кодексі законів про працю дозволить як забезпечити обов’язковість 
їх виконання, так і потребу в постійному їх вдосконалені та оновленні. 

Наступна проблема реалізації права на відпочинок пов’язана з конституційним форму-
люванням його змісту. Так, відповідно до ст. 45 Конституції України «це право забезпечується 
встановленням скороченого робочого дня щодо окремих професій і виробництв, скороченої три-
валості роботи в нічний час» [7]. Тобто знову бачимо наголос саме на тривалості робочого дня. 
Наслідком такої ситуації є формування відповідної залежності від тривалості робочого часу на 
рівні законодавства. Значно доцільнішим є визначення не лише тривалості робочого часу, але  
й мінімальної тривалості щотижневого відпочинку, а також часу безперервного відпочинку після 
завершення одного робочого дня. Звісно, такі нормативи є недоречними для визначення на рів-
ні Конституції, однак зміна саме використовуваних формулювань встановить новий напрямок 
реформ національного законодавства та дозволить реалізовувати права на відпочинок безпере-
шкодно та незалежно. 

Саме тому вищезгадана частина ст. 45 Конституції України повинна бути сформована 
таким чином: «Право на відпочинок кожного, хто працює, забезпечується встановленням що-
тижневого мінімального безперервного часу відпочинку, мінімального часу безперервного відпо-
чинку між робочими днями та встановленням збільшеного часу безперервного відпочинку щодо 
окремих професій і виробництв, скороченої тривалості роботи в нічний час». Слід наголосити, 
що запропонований варіант норми права не узгоджується саме з національним законодавством. 
Проте, враховуючи його застарілий характер та потребу в максимальному вдосконаленні не лише 
норм права щодо реалізації права на відпочинок, але й усього змісту, використання нових термі-
нів лише стимулюватиме пришвидшення змін.

Список використаних джерел:
1. Авескулов В.Д. Використання часу відпочинку у трудових правовідносинах. Форум 

права. 2015. № 2. С. 5–9.
2. Хромей В.В. Реалізація конституційного права на відпочинок. Зовнішня торгівля: еко-

номіка, фінанси, право. 2013. № 4. С. 143–149.
3. Бойко І.В., Бойко О.І. Поняття та види трудових відпусток в Україні. Науковий вісник 

публічного та приватного права. 2019. № 2. С. 126–133
4. Пилипенко А.А., Михалко Ю.Р., Жаров О.А. Правове регулювання робочого часу  

в Україні і за кордоном. Молодий вчений. 2017. № 11. С. 979–983.
5. Кодекс законів про працю : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості Верхов-

ної Ради УРСР. 1971. № 50.
6. Про відпустки : Закон України від 15.11.1996 № 504/96-ВР. Відомості Верховної Ради 

України (ВВР). 1997. № 2. С. 4.
7. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. Відомості Верхов-

ної Ради України (ВВР). 1996 р. № 30. Ст. 141.



97

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

© БЕЙГУЛ М.А. – студент (Навчально-науковий інститут права Університету державної 
фіскальної служби України)

© ДЯЧЕНКО С.В. – кандидат юридичних наук, доцент кафедри цивільного права та 
процесу (Університет державної фіскальної служби України)

ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО І ЦИВІЛЬНИЙ ПРОЦЕС; 
СІМЕЙНЕ ПРАВО; МІЖНАРОДНЕ ПРИВАТНЕ ПРАВО

УДК 347.9 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.15

БЕЙГУЛ М.А., ДЯЧЕНКО С.В.

ОСОБЛИВОСТІ ЗМІСТУ ПРИНЦИПУ ПРОПОРЦІЙНОСТІ 
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСУАЛЬНОМУ ПРАВІ УКРАЇНИ

Правовий аналіз законодавства багатьох провідних зарубіжних країн дає змо-
гу зробити висновок про надзвичайний вплив на формування його норм інте-
граційних рухів які, насамперед, безпосередньо виявляються у приведенні на-
ціональних правових систем до міжнародних стандартів, оскільки здійснення 
справедливого цивільного судочинства в кожній державі можливе тільки з до-
триманням його загальновизнаних засад. Наприклад, в межах проведення проце-
су адаптації законодавства України до права Європейського Союзу національне 
законодавство зазнало чимало змін, які не оминули й Цивільний процесуальний 
кодекс України. Зокрема, в останній редакції зазначеного нормативно-правово-
го документа було значно розширено та безпосередньо закріплено коло осново-
положних засад цивільного судочинства, серед яких особливу увагу привертає 
принцип пропорційності. Зазначений принцип посідає одне з центральних місць 
у системі принципів цивільного процесу, оскільки забезпечує дотримання балан-
су приватного та публічного інтересу, відповідно, окреслює правові межі втру-
чання компетентних органів у свободу особи, дотримання яких є надзвичайно 
важливим для правової держави. Визначення балансу приватного та публічного 
інтересу є одним із ключових складників для побудови правової держави, тому 
в зарубіжних країнах його дотриманню приділяють велику увагу в провідних 
країнах Європи. 

У вітчизняній правовій науці інтерес до пошуку та визначення балансу публіч-
ного та приватного інтересу був зумовлений діяльністю Європейського суду з прав 
людини (далі – ЄСПЛ), оскільки, відповідно до Закону України «Про виконання 
рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», рішення 
ЄСПЛ є обов’язковими для України.

Крім того, принцип пропорційності визнаний європейською спільнотою уні-
версальним принципом права та знаходить своє місце у нормативно-правових 
актах країн Європейського Союзу, а також широко використовується у практиці 
ЄСПЛ. Враховуючи значущість принципу пропорційності, виникає необхідність 
у визначенні та формуванні єдиного підходу до розуміння його змісту та сутності, 
оскільки дотримання зазначеного принципу є надзвичайно важливим для захисту 
прав і свобод учасників процесу, для виконання завдань цивільного судочинства та 
ефективного здійснення правосуддя загалом. 

Ключові слова: принципи цивільного процесуального права, цивільне судочин-
ство, принцип пропорційності, баланс приватного та публічного інтересу, суди 
загальної юрисдикції. 
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The legal analysis of the legislation of many leading foreign countries makes it 
possible to conclude that it is extremely influential on the formation of its norms of 
integration movements, which, first of all, are directly manifested in bringing national 
legal systems to international standards, since the implementation of fair civil proceedings 
in every state is possible only by observance of law. Thus, in the course of the process of 
adaptation of the legislation of Ukraine to the law of the European Union, the national 
legislation has undergone a lot of changes, which did not bypass the Civil Procedure 
Code of Ukraine. In particular, the latest wording of the aforementioned regulatory 
document has significantly expanded and directly enshrined the basic principles of civil 
justice, among which the principle of proportionality is of particular importance. This 
principle is one of the central places in the system of principles of the civil process, as it 
ensures the balance of private and public interest, thereby defining the legal limits of the 
intervention of the competent authorities in the freedom of the person, the observance 
of which is extremely important for the rule of law. Determining the balance of private 
and public interest is one of the key components to building a rule of law, so in foreign 
countries, its observance is receiving great attention in the leading countries of Europe.

In domestic legal science, the interest in finding and defining the balance of public 
and private interest was driven by the activities of the European Court of Human 
Rights (ECHR), since, in accordance with the Law of Ukraine “On the Enforcement 
of Judgments and the Practice of the European Court of Human Rights”, the ECtHR is 
obligatory for Ukraine.

In addition, the principle of proportionality is recognized by the European Community 
as a universal principle of law and finds its place in the legal acts of the European Union 
countries, and is widely used in the ECtHR’s practice. Given the importance of the 
principle of proportionality, there is a need to define and formulate a unified approach to 
understanding its content and essence, since compliance with that principle is extremely 
important for the protection of the rights and freedoms of participants in the process, for 
the performance of civil justice and the effective administration of justice as a whole.

Key words: principles of civil procedural law, civil justice, principle of proportionality, 
balance of public and private interests, courts of general jurisdiction.

Вступ. Для виконання поставлених у межах Угоди про асоціацію України з ЄС умов було 
прийнято Закон України від 3 жовтня 2017 р. № 2147-VІІІ «Про внесення змін до Господарського 
процесуального кодексу України, Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміні-
стративного судочинства України та інших законодавчих актів», яким нормативно закріплено 
принцип пропорційності в Цивільному процесуальному кодексі України. 

Відповідно до статті 11 Цивільного процесуального кодексу України, суд визначає в ме-
жах, встановлених цим кодексом, порядок здійснення провадження у справі відповідно до прин-
ципу пропорційності, враховуючи: завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного 
балансу між приватними й публічними інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; 
складність справи; значення розгляду справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи 
інших дій, розмір судових витрат, пов’язаних із відповідними процесуальними діями, тощо. Із 
змісту зазначеної статті випливає головне завдання і мета принципу пропорційності: дотримання 
приватного та публічного інтересу під час здійснення правосуддя у межах цивільного судочин-
ства [1]. 

Аналіз робіт вітчизняних науковців-юристів дає змогу казати про досить неоднозначне 
розуміння сутності балансу публічного та приватного інтересу, що, безумовно, стає перепоною 
під час виконання завдань, поставлених перед цивільним судочинством, оскільки відсутність 
єдиного доктринального підходу до розуміння перешкоджає практичному застосуванню поняття 
та досягненню його мети. Крім того, той факт, що принцип пропорційності довгий час розгля-
дався українськими правовиками як складник принципу верховенства права, а також як принцип 
виключно міжнародного права, тільки підвищує необхідність його глибокого наукового дослі-
дження та формування єдиного визначення змісту цього принципу для ефективного здійснення 
правосуддя. 

Вивченню проблеми нашого дослідження були присвячені праці таких вітчизняних нау-
ковців, як: А. Барак, Н. Варламова, Г. Гаджаєв, Д. Дєдов, С. Дягтярьов, Р. Майданик, С. Погреб-
няк, П. Рабінович, Т. Цувіна, Т. Фуфалько, С. Шевчук, І. Ярошенко, Т. Цувіна. 
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Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу змісту принципу 
пропорційності, його визначення та особливостей зазначеного принципу в цивільному судочин-
стві України. 

Результати дослідження. У статті 11 Цивільного процесуального кодексу України законода-
вець визначає певні ознаки, які становлять зміст принципу пропорційності та з дотриманням яких суд 
повинен вирішувати процесуальні питання, пов’язані з розглядом справи. Одним з основних складників 
засади пропорційності є забезпечення розумного балансу між приватними й публічними інтересами. 

Щодо визначення розумного балансу приватного та публічного інтересу у вітчизняній 
правовій науці склалися досить різноманітні думки. Таке твердження є досить логічним у цьому 
контексті, оскільки законом не визначається жодних критеріїв, з урахуванням яких повинен до-
сягатись такий баланс.

Наприклад, О. Первомайский і В. Венедіктова вважають, що в національній правовій док-
трині нині відсутні критерії, порядок встановлення балансу приватних і публічних інтересів у 
кожних конкретних правовідносинах. Водночас науковці наголошують, що баланс інтересів є 
статикою — моментом рівноваги приватного та публічного інтересів, і цей баланс вже наступної 
миті внаслідок дії різного роду факторів, що впливають на нього, може бути втрачений [2, с. 56]. 

На думку І. Жаровської, від реалізації публічних інтересів залежить факт існування і нор-
мального функціонування будь-якого суспільства, і саме реалізація публічного інтересу слугує 
передумовою і гарантією реалізації окремих приватних інтересів. Інакше кажучи, реалізація 
публічних інтересів створює середовище для реалізації приватних інтересів, тому досягнення 
їхнього балансу є досить складним, оскільки один залежить від іншого [3, с. 33–37]. 

Н. Логачева вказує, що оптимальною є така модель встановлення балансу інтересів, за 
якої суспільні інтереси, формуючись із системи приватних мотивів і будучи їхньою складовою 
частиною, є в основі державних [4, с. 84–99]. 

Особливу увагу привертає в цьому контексті думка Р. Майданик. Науковець зазначає: «Су-
часне ліберальне праворозуміння засноване на ідеях співробітництва для досягнення протилеж-
них інтересів. Воно характеризується розумінням правозастосування як процесу співмірювання 
протилежних інтересів і забезпечення їхнього балансу на засадах партнерства, підвищення соці-
альної ефективності правових норм за допомогою надійних правових інститутів». Р. Майданик 
не протиставляє державу і приватну особу, а вказує на необхідність партнерства для задоволення 
протилежних за своєю суттю інтересів [5, с. 96–98].

О. Штефан під час визначення принципу пропорційності, а саме його сутності, протистав-
ляє приватні права та інтереси, за захистом яких особа звертається до суду, та публічний харак-
тер діяльності суду та судочинства. Автор вважає, що під час реалізації свого права на судовий 
захист, особа, звертаючись до суду, здійснює захист своїх порушених чи оспорюваних прав [6]. 

Схожу позицію має І. Ярошенко. Науковець під час визначення принципу пропорційності 
намагається протиставити суд як орган публічної влади, який стає виразником публічного інтер-
есу, і особу, яка є носієм суб’єктивних прав, тому стає виразником приватного інтересу. Отже, 
І. Ярошенко ототожнює матеріальне право із проявом приватного і процесуального права – із 
проявом публічного в цивільному процесі.

Очевидно, що такий підхід є неправильним, оскільки змістом принципу пропорційності 
є баланс між приватним і публічним інтересом у процесі здійснення правосуддя, а отже – у пло-
щині процесуального права. Зведення розуміння змісту зазначеного принципу через співвідно-
шення матеріального і процесуального права є неприйнятним. 

І. Ізарова вважає: «Принцип пропорційності – право сторін процесу визначити порядок 
розгляду справи відповідно і співставно розміру позовних вимог судовим витратам, що вони 
очікують понести, і можливого строку розгляду справи судом». Автор зазначає, що принцип про-
порційності реалізується під час обрання сторонами процедури вирішення, враховуючи розмір 
позовних вимог і судових витрат, можливий строк розгляду справи.

На думку Т. Цувіної, така позиція також не відповідає змісту принципу пропорційності, 
оскільки зазначені ознаки характеризують принцип диспозитивності [7, с. 50–63].

Розглядаючи позиції науковців щодо змісту принципу пропорційності, можна дійти вис-
новку, що вони є досить різними, а іноді – узагалі діаметрально протилежними. Для остаточного 
визначення змісту принципу пропорційності доцільним буде розгляд практики наддержавних ін-
ституцій, зокрема ЄСПЛ. 

Принцип пропорційності, який застосовується в ЄС сьогодні, походить від німецького 
права та широко використовується Конституційним судом ФРН під час визначення відповідно-
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сті законодавства держави конституційним нормам і принципам. Цей принцип був сформований 
Конституційним судом ФРН на основі кодифікації пруського права так: державна влада може 
накладати тільки ті обов’язки, які є необхідними для досягнення суспільної мети [8, с. 31].

Сьогодні Європейське тлумачення зазначеного принципу знаходить своє відображення в 
положеннях статті 15 Конвенції про захист прав та основоположних свобод людини 1950 р., від-
повідно до якої не всі права людини є абсолютними, тобто держава має право їх обмежувати під 
час війни або іншої небезпеки для суспільства. Це обмеження можливе лише в тих межах, які 
продиктовані гостротою становища, із обов’язковим урахуванням того, що запроваджені заходи 
не суперечать зобов’язанням цієї держави щодо принципів міжнародного права [9]. 

Засада пропорційності найчастіше береться до уваги в європейському праві під час оцін-
ки правомірності обмежень права на доступ до суду. Європейський суд із прав людини під час 
оцінки правомірності обмеження прав людини на доступ до суду зазначає: «Право на доступ до 
суду не є абсолютним і підлягає державному регулюванню, що допускається опосередковано, 
оскільки право на доступ за своїм характером закликає до врегулювання з боку держави, і це 
регулювання може варіюватися за часом і місцем відповідно до потреб і ресурсів суспільства й 
окремих осіб». У певних випадках, як уважає ЄСПЛ, держава може обмежувати право особи на 
судовий захист, але таке обмеження повинно бути крайнім засобом і повинно бути максимально 
обґрунтованим. Для оцінки законності такого обмеження ЄСПЛ використовує тест на пропорцій-
ність, який полягає у встановленні мети обмеження права на судовий захист, з’ясуванні засобу, 
який використовується для відповідного обмеження та чи було воно мінімально обтяжливим і 
необхідним у демократичному суспільстві, визначенні пропорційності відношення між вжитими 
засобами та поставленою метою, а також з’ясовується, чи не суперечить обмеження сутності 
права загалом.

Одним із показових у цьому контексті є рішення ЄСПЛ по справі «Nataliya Mikhaylenko 
v. Ukraine», в якому було визнано положення українського законодавства щодо неможливості 
особи, яка за рішенням суду визнана недієздатною, порушити перед судом питання про понов-
лення її в дієздатності, неправомірним обмеженням у доступі до суду, адже в попередній редакції 
Цивільного процесуального кодексу України не було гарантій щодо періодичного обов’язкового 
контролю суду за питанням поновлення осіб у дієздатності. Ситуація, яка склалася, на думку 
ЄСПЛ, фактично позбавила заявницю права на доступ до суду, що свідчить про недотримання 
принципу пропорційності під час застосування обмежень права. Зазначене рішення стало по-
штовхом до внесення в новий Цивільний процесуальний кодекс України норм, пов’язаних із за-
кріпленням прав недієздатних осіб під час вирішення питання про поновлення їх у дієздатності 
(ч. 4 ст. 300 ЦПК України) [10]. 

Іншим прикладом застосування принципу пропорційності щодо оцінки обмеження проце-
суальних прав у практиці ЄСПЛ є рішення у справі «Tsezar and others v. Ukraine». Після початку 
антитерористичної операції (далі – АТО) на сході України юрисдикція судів у непідконтрольних 
областях була передана відвідним судам на територіях, підконтрольних Україні. У зв’язку з про-
веденням АТО на території Луганської та Донецької областей були призупинені виплати соці-
альних платежів, внаслідок чого заявник був змушений звернутися до суду. Під час звернення 
до ЄСПЛ заявники скаржилися на порушення їхнього права на доступ до суду, оскільки вони не 
могли оскаржити рішення про призупинення виплати соціальних платежів, оскільки суди були 
переміщені з непідконтрольних територій. 

ЄСПЛ відмовив у задоволенні вимог заявників, оскільки нездатність судів, розташованих 
у місці проживання заявників, розглянути їхній позов була результатом збройного конфлікту на 
території, непідконтрольній Україні. ЄСПЛ обґрунтував своє рішення тим, що влада вжила всіх 
засобів для приведення судової системи у стан, за якого буде можливість реалізації всіх прав, 
гарантованих статтею 6 Конвенції, у контексті принципу пропорційності. Обмеження права іс-
нувало внаслідок збройного конфлікту в області, що не була підконтрольна Україні, і, беручи 
до уваги об’єктивні причини, з якими стикнулися органи влади, таке обмеження не було явно 
неспівмірним [7, с. 50–63].

Щодо вітчизняного законодавства, то слід зазначити: на нашу думку, законодавець, нор-
мативно закріплюючи принцип пропорційності, надає суду певний обсяг дискреційних повнова-
жень під час втручання у приватноправову сферу. Насамперед, втілення зазначеного принципу 
можна помітити у статті 11, відповідно до якої: «… суд визначає в межах, встановлених Кодексом, 
порядок здійснення провадження у справі відповідно до принципу пропорційності, враховуючи: 
завдання цивільного судочинства; забезпечення розумного балансу між приватними й публічни-
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ми інтересами; особливості предмета спору; ціну позову; складність справи; значення розгляду 
справи для сторін, час, необхідний для вчинення тих чи інших дій, розмір судових витрат, пов’я-
заних із відповідними процесуальними діями, тощо» Крім того, відповідно до статей 274, 277 
Цивільного процесуального кодексу України, суд під час вирішення питання про розгляд справи 
в порядку спрощеного або загального позовного провадження враховує певні обставини (ціна 
позову; значення справи для сторін; обраний позивачем спосіб захисту; категорію та складність 
справи; обсяг і характер доказів у справі, зокрема, чи потрібно у справі призначити експертизу, 
викликати свідків тощо; кількість сторін та інших учасників справи; чи становить розгляд справи 
значний суспільний інтерес; думку сторін щодо необхідності розгляду справи за правилами спро-
щеного позовного провадження), і за результатами розгляду відповідного клопотання позивача 
задовольняє його або відмовляє в його задоволенні. 

Саме в цих випадках знаходить своє місце втілення засади пропорційності: суд вирішує 
питання про розгляд справи в порядку спрощеного провадження, враховуючи необхідність до-
тримання балансу між приватним інтересом особи, який полягає в бажанні якнайшвидше вирі-
шити справу, та публічним інтересом, який полягає, насамперед, у тому, щоби судовий процес 
був проведений відповідно до законодавства, щоби завдання судочинства були виконані, а та-
кож у необхідності врахування складності справи та інших об’єктивних обставин, з якими може 
стикнутися суд. Крім того, приймаючи рішення про проведення розгляду справи в порядку спро-
щеного провадження, суд обмежує сторони в деяких можливостях, які передбачені позовним 
провадженням, зокрема у проведенні судових дебатів. При цьому суд враховує, чи є виправданим 
таке обмеження, чи достатнім буде проведений розгляд для захисту порушених, невизнаних чи 
оспорюваних прав позивача, захист яких і є складником завдання цивільного судочинства.

Висновки. Отже, на нашу думку, зміст принципу пропорційності, а саме його основного 
складника – балансу публічного та приватного інтересу виявляється саме тоді, коли суд приймає 
те чи інше рішення у процесі цивільного провадження, враховуючи бажання, а також інтереси 
учасників процесу, а також необхідність справедливого, неупередженого та своєчасного розгляду 
й вирішення цивільної справи. При цьому цей баланс недоцільно визначати шляхом протистав-
лення приватного інтересу суду як органу державної влади та особи – виразника приватного ін-
тересу, оскільки вони жодним чином не конкурують. Слушною в цьому контексті є думка Р. Май-
даник, яка наголошує на необхідності партнерства під час вирішення спорів.
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ПУБЛІЧНІ ТА ПРИВАТНІ ІНТЕРЕСИ В ДОСТУПІ ДО ІНФОРМАЦІЇ, 
СУТНІСНІ ВІДМІННОСТІ ЇХНЬОГО РЕГУЛЮВАННЯ

Наукова праця присвячена дослідженню актуального питання державного га-
рантування права конкретного громадянина на доступ до інформації. Проаналізо-
вано заходи владних інституцій щодо забезпечення можливості реалізації інфор-
маційних прав особистості, що становить одну з головних засад національного 
розвитку та демократичних свобод у суспільстві. Зазначено, що нині в суспільстві 
є низка проблем у цій сфері, які залишаються неврегульованими. Встановлено, що 
проблеми з інформаційною свободою людини у нашій країні є як під час реалізації 
особистих прав та інтересів, так і під час здійснення суспільно важливих функцій. 
Адже серед прав особи на приватність та її публічних прав істотне місце займають 
відносини, пов’язані з отриманням необхідних відомостей для реалізації суто осо-
бистих або соціальних повноважень. Відтак оцінено доктринальні спроби відме-
жувати захисний механізм приватноправового відношення в цій царині від інших 
інформаційних правопорушень, що регулюються нормами публічного законодав-
ства. На конкретних прикладах вирішення справ ЄСПЛ показано, що широке трак-
тування особистого якраз і не дає змоги провести чітку межу між ним і публічним 
спектром діяльності конкретної приватної особи. 

У роботі зроблено висновок, що приватний чи публічний характер відносин  
в інформаційній сфері, який зумовлює певне правопорушення, далебі не є завжди 
очевидним. Тож юрисдикційному органу, який вирішує спір, належить детально 
розібратися із сутністю матеріально-правових взаємин, порушення яких призве-
ло до виникнення охоронного домагання. Вивчено усталену прецедентну пози-
цію Європейського суду з прав людини, за якою, якщо порушення відбулося щодо 
обмеження можливості отримання інформації/документів, які мають більшу вагу 
для приватних, аніж суспільних інтересів застосовуватиметься стаття 8 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод. Коли ж інформація має вели-
ке суспільне значення, обмеження з боку влади в доступі до неї має оцінюватися  
з позиції конвенційної статті 10. Визначено основні засади подібного правозасто-
совного підходу у національній правовій системі. Наведено відповідні нормативні 
передумови, обґрунтовано, що, вирішуючи конкретний спір, український суд пови-
нен виявити, яке значення має той чи інший стосунок для соціуму чи конкретних 
осіб, і застосувати відповідне охоронне законодавство.

Ключові слова: публічний інтерес, захист приватності, доступ до інформації.

This scientific work is devoted to the research of the actual issue of state guarantee of 
the right of a particular citizen to access to information. Measures of the authorities are 
analyzed to ensure the possibility of realization of information rights of the individual, 
which is one of the main principles of national development and democratic freedoms 
in society. It is noted that at present there are a number of problems in the society that 
remain unresolved. It is established that problems with the information freedom of man 
in our country exist, both in the exercise of personal rights and interests, and in the 
exercise of socially important functions. After all, among the rights of the individual to 
privacy and his public rights occupy a significant place relations related to obtaining the 
necessary information for the exercise of purely personal or social powers. Therefore, 
doctrinal attempts to differentiate the defense mechanism of the private-law relationship 
in this area from other information offenses governed by public law are assessed. Case 
studies of the ECtHR show that widespread interpretation of a person does not allow 
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a clear boundary to be drawn between him and the public spectrum of the activity of  
a particular individual.

The paper concludes that the private or public nature of relations in the information 
field, which causes a certain offense, is not always obvious. Therefore, the jurisdiction 
that decides the dispute should deal with the substance of the substantive legal relations, 
the breach of which led to the appearance of a security claim. The established case-law 
of the European Court of Human Rights has been examined, according to which Article 
8 of the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms 
will apply if the violation occurred to restrict the access to information / documents of 
greater importance to the private than the public interest. However, where information 
is of considerable public importance, the restriction on access to it by the authorities 
should be assessed from the point of view of convention Article 10. The basic principles 
of a similar enforcement approach in the national legal system are identified. Given 
the relevant regulatory prerequisites, it is substantiated that, in resolving a particular 
dispute, the Ukrainian court must identify the importance of this or that relationship for 
the society or specific persons, and apply the relevant security legislation.

Key words: public interest, protection of privacy, access to information.

Вступ. Поняття інформації є одним із визначальних елементів суспільних відносин в умо-
вах сучасного динамічного розвитку. «Хто володіє інформацією, той володіє світом», – сказав 
англійський банкір Натан Ротшильд. Ця фраза була улюбленою у Вінстона Черчилля, і вона дійс-
но варта того, адже можливість людини отримувати інформацію незалежно від волі держави та 
інших осіб, від кордонів визнається важливим складником свободи слова як основоположного 
принципу демократії, гуманності і справедливості. В сутнісному сенсі під інформацією розу-
міють корисний зміст про річ, явище, факт, суспільство, державу тощо, тобто вилучені з об’єк-
тивних факторів навколишнього середовища дані. При цьому категорія «дані» розглядається як 
абстрактна, а її конкретний зміст визначається з прив’язкою до сфери пізнання [1, c. 18].

Вказаній сфері відносин особливу увагу має приділяти держава як гарант дотримання 
основоположних прав людини. При цьому слід зважати на позицію міжнародних документів, 
таких як Пакт про громадянські і політичні права, Конвенція про захист прав людини і основопо-
ложних свобод, згідно з якими забезпечення можливості доступу особи до інформації становить 
одну з головних засад національного розвитку та демократичних свобод у суспільстві. З метою 
втілення згаданих правил у життя в Україні указом президента було затверджено Доктрину ін-
формаційної безпеки. Відповідно до пункту 5 цього документа пріоритети державної політи-
ки в інформаційній сфері полягають у відкритості та прозорості держави перед громадянами. 
Для цієї мети постійно має відбуватися державне сприяння розвитку можливостей доступу та 
використання публічної інформації у формі відкритих даних; інформування громадян України 
про діяльність органів державної влади, налагодження ефективної співпраці зазначених органів 
із засобами масової інформації та журналістами; проведення реформи урядових комунікацій; 
розвиток сервісів, спрямованих на більш масштабне та ефективне залучення громадськості до 
рішень органами державної влади та місцевого самоврядування; сприяння формуванню культури 
суспільної дискусії [2].

Однак реально вказані заходи здійснюються переважно лише на папері. Як зазначають 
окремі владні інформаційні джерела, нині в суспільстві є низка проблем, які залишаються не-
врегульованими. Серед таких проблем найбільш актуальними є надмірне державне регулювання 
інформаційних відносин; неналежний рівень захисту журналістів; державна пропаганда та об-
меження на публічні висловлювання з окремих питань; неналежна практика реалізації законо-
давства у сфері доступу до інформації, зокрема публічної інформації; відсутність гарантованого 
доступу кожного до інформаційних ресурсів, зокрема до мережі Інтернет [3]. Отже, проблема 
продовжує залишатися досить актуальною, зокрема, в частині задоволення потреб громадян, 
підприємств, установ і організацій усіх форм власності у доступі до достовірної та об’єктивної 
інформації, забезпечення її вільного обігу та неможливості обмеження інформаційних свобод, 
крім випадків, передбачених законом.

Постановка завдання. Зазначена проблематика знаходить досить широке публіцистич-
не відтворення в сучасній правовій науці. Досить згадати праці таких юристів, як В. Коваль, 
І. Арістова, Р. Калюжний, І. Кресіна, Б. Кормич, Т. Слінько, Л. Кузенко, О. Остапенко, Ю. Тодика 
та ін. Однак дослідження не можна вважати вичерпаними. Зокрема, не досить вивченими зали-



104

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВ Випуск 4, том 1, 2019

шаються окремі аспекти інформаційних відносин у сфері отримання даних, необхідних особі 
для ефективного досягнення конкретних матеріально-правових результатів. У цьому сенсі важ-
ливими видаються особливості правового регулювання засобів захисту приватних інформацій-
них прав особи та їхньої сутнісної відмінності від механізмів гарантування доступу до публічно 
значимих відомостей. Адже на міжнародному рівні правова охорона цих прав відбувається у різ-
ний спосіб, відтак потребує додаткової уваги саме європейська правозастосовна практика у цій 
сфері. Тож ретельне вивчення вказаних питань і напрацювання на цій основі рекомендацій для  
національної правової системи є метою наукової праці.

Результати дослідження. Слід зазначити, що серед прав особи на приватність істотне 
місце займають відносини, пов’язані з отриманням необхідних для реалізації суто особистих 
повноважень відомостей від осіб, які є їхніми розпорядниками. За усталеною прецедентною по-
зицією Європейського суду з прав людини, якщо порушення відбулося щодо обмеження можли-
вості отримання інформації / документів, які мають більшу вагу для приватних, аніж суспільних 
інтересів, застосовуватиметься стаття 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних 
свобод, яка передбачає, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до 
свого житла і кореспонденції. Втім, Європейський суд упродовж досить довгого періоду виро-
бляв власну позицію щодо надання визначеності конкретним проявам реалізації інформаційного 
права особи та ознакам його порушення, але, зрештою, вона набула відносно усталеного вигляду 
лише через значний проміжок часу.

При цьому було констатовано практичну неможливість відмежувати захисний механізм 
приватноправового відношення в цій царині від інших інформаційних правопорушень, що регу-
люються нормами публічного законодавства. Це вдається зробити лише тією мірою, у якій можна 
визначити зміст і межі категорії приватного життя. Утім, Європейським Судом із прав людини 
розширене поняття приватного життя людини виведене за межі лише особистого життя. Воно 
охоплює захищеність персональних даних, право на усамітнення, підтримання стосунків з ін-
шими людьми, право особи на моральну та фізичну цілісність, включно із сексуальним життям, 
право особи на доступ до інформації, пов’язаної з її усиновленням, право на встановлення бать-
ківства тощо [4]. Але таке широке трактування особистого якраз і не дає змоги провести чітку 
межу між ним і публічним спектром діяльності конкретної приватної особи. 

На доктринальному рівні подібні спроби робилися досить часто. Наприклад, було посту-
льовано, що приватне життя в широкому розумінні є конституційним правом людини на недотор-
канність різних таємниць і персональних даних, а у вузькому розумінні це становить відомості 
особистого характеру без урахування персональних даних, які дають змогу ідентифікувати лю-
дину в суспільстві [5, c. 200]. На жаль, це визначення нічого не дає для досягнення результату – 
встановлення саме сфери приватного в житті конкретної особи, яка б дала змогу відмежувати  
її від соціальної діяльності особистості. Більш вдалим у цьому плані є наукове визначення, згід-
но з яким сферу особистого життя становить коло відносин і вчинків особи, спрямованих на 
задоволення індивідуальних потреб способами і засобами, що не мають соціального значення  
[6, c. 11]. Але знову-таки спостерігаємо фактичне абстрагування дефініційного визначення від 
реалій існування суб’єкта, які, попри бажання дослідників та їхнє намагання якось це обґрунту-
вати, не можуть апріорі бути втиснутими у прокрустове ложе стандартних конфігурацій.

Тож, наслідуючи приклад ЄСПЛ, необхідно замість підганяння певних проявів діяльності 
особистості під канони особистого чи соціального масштабу, визначитися із призначенням за-
хисного інструментарію, спираючись на те, якому з правових чинників та юридичних інтересів 
під час реалізації суб’єктивного права надається перевага. Скажімо, у справі «Рош проти Спо-
лученого Королівства» [7], яку розглядав ЄСПЛ, досліджувався зміст скарги заявника, згідно  
з якою йому було відмовлено в доступі до офіційних документів, які допомогли б установити 
зв’язок між його хворобами та участю в експериментах у 1962 р. щодо дії газових сполук на 
людину за часів служби у британській армії. З 1981 р. в заявника виникали задуха та підвище-
ний артеріальний тиск, а до 1987 р. ці проблеми значно погіршилися. Заявник також скаржився 
на недостатній доступ до інформації про тести, проведені на ньому в зазначений період. Він 
уважав, що доступ до інформації щодо випробувань був достатньо пов’язаний з його приватним 
і сімейним життям, щоби порушити питання відповідно до статті 8 Конвенції. Отже, спірним 
стало питання про те, що держава не надавала особі інформації про її тестову участь, порушуючи 
позитивний обов’язок поважати його приватне та сімейне життя (пункти 139–140).

Розглядаючи цей спір, Суд встановив, що конкретна особа – заявник у справі має право 
на інформацію відповідно до статті 8, з якої він міг би зрозуміти наявність ризиків і відреагувати  
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на них. Тож держава-відповідач мусила виконати позитивне зобов’язання (не пов’язане з будь-
яким судовим чи іншим процесом) – забезпечити ефективний і доступний засіб для пошуку всієї 
відповідної інформації. Навіть приймаючи роз’яснення уряду щодо способу проведення випро-
бувань, Суд уважає, що питання доступу до інформації, яке могло б або зняти побоювання за-
явника, або дати йому змогу оцінити небезпеку, якій він піддався, було досить тісно пов’язане 
з його особистим життям у значенні статті 8, щоби порушити питання відповідно до цієї нор-
ми (пункт 143). При цьому, як указує Суд, крім основних негативних зобов’язань, передбачених 
статтею 8 Конвенції, можуть бути позитивні зобов’язання щодо забезпечення ефективної поваги 
до приватного життя. Визначаючи, чи є таке позитивне зобов’язання, слід враховувати справед-
ливий баланс, який потрібно досягти між загальним інтересом громади та конкуруючими інтер-
есами зацікавленої особи. За таких обставин Суд визнав, що держава не виконала позитивного 
зобов’язання забезпечити ефективну та доступну процедуру, що дасть змогу заявнику отримати 
доступ до всієї відповідної інформації, яка допомогла б йому оцінити будь-який ризик, до якого 
він був причетний під час участі в тестах. Тобто було встановлено порушення статті 8 Конвенції. 
(п. 167–168).

У свою чергу, інше подібне правопорушення інформаційного права особи, позаяк воно 
було розцінене Європейським судом як ущемлення публічного інтересу заявника, потягло від-
повідальність за правилом статті 10 Конвенції. Зокрема, у справі «Кеннеді проти Угорщини» 
[8] було встановлено, що заявник – історик, який писав наукову працю, попросив Міністерство 
внутрішніх справ отримати доступ до певних документів, що він хотів використати у своєму 
дослідженні про функціонування Служби державної безпеки Угорщини в 1960-х рр. Йому було 
відмовлено на тій підставі, що документи були віднесені до державної таємниці. Попри це, заяв-
ник отримав наказ від обласного суду про необмежений доступ до матеріалів з урахуванням того, 
що це необхідно для цілей його історичних досліджень. Та, незважаючи на неодноразові заяви 
до судів усіх інстанцій, Міністерство з різних підстав так і не дало без обмежень доступу до всіх 
документів упродовж восьми з половиною років. 

Проаналізувавши зміст охоронних вимог і вивчивши сутність взаємовідносин сторін, 
ЄСПЛ вирішив, що скарга заявника на те, що йому було заборонено публікувати об’єктивне  
дослідження функціонування Служби державної безпеки слід розглядати відповідно до статті 10.  
Як було встановлено під час розгляду справи, заявник отримав ухвалу суду про надання йому 
доступу до документів, але таке рішення було проігнороване органом влади. За цих обставин 
очевидно, що влада вперто не бажає виконувати судове рішення. Таке неправомірне використан-
ня повноважень, наданих владі, не можна було охарактеризувати як захід, «передбачений зако-
ном». Крім вирішення спору по суті, Судом також констатовано порушення вимоги «розумного 
строку» розгляду спору відповідно до пункту 1 статті 6 Конвенції, що суперечить внутрішньому 
законодавству і рівнозначне свавіллю (пункт 43). Як бачимо, у досить схожих ситуаціях, керу-
ючись спрямованістю інтересу особистості в бік реалізації свого особистого повноваження на 
свою власну користь чи суспільства, Суд прийняв відповідні рішення.

Отже, можемо сказати, що приватний чи публічний характер відносин в інформаційній 
сфері, який зумовлює певне правопорушення, далебі не є завжди очевидним. Тож юрисдикційно-
му органу, який вирішує спір, належить детально розібратися із сутністю матеріально-правових 
взаємин, порушення яких призвело до виникнення охоронного домагання. Скажімо, досить важ-
ливим чинником, котрий може допомогти встановити дійсну природу взаємозв’язків, вважається 
застосовність спеціальних способів захисту. Бо під час реалізації захисного механізму відповід-
ний інструментарій щодо права на приватне життя особи та її публічно значимих повноважень 
є різним. Наприклад, захист публічного інтересу відбувається за допомогою визнання неправо-
мірними певних діянь носія владних повноважень і зобов’язання його вчинити визначену адмі-
ністративну дію відновлюваного характеру. Натомість для захисту немайнового інформаційного 
приватного права суб’єкта застосовуються такі охоронні заходи, як спростування неправдивої 
інформації та суміжні способи, заборона поширення інформації, якою порушено особисті не-
майнові права. Тож коли, незалежно від змісту домагання, порушене в певний спосіб суб’єктивне 
право могло б бути захищене за допомогою вказаних способів, мова йде про право приватне  
і відповідний правовий механізм його охорони. 

Водночас слід погодитися з науковцями, котрі вказують на неможливість встановлення 
рафінованого вигляду особистого або публічно значимого буття людини. Бо, безумовно, окремі 
фактичні прояви приватноправової за ідеєю діяльності виходять за її межі і стосуються суспіль-
ної діяльності. Це наочно проявляється у сфері здійснення активних дій, пов’язаних із роботою, 
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навчанням, дозвіллям тощо. Тобто будь-які, навіть на перший погляд суто особистісні, діяння 
мають елемент публічності, тож у кожному окремому випадку підлягає з’ясуванню його обсяг  
і значення для особи, тісного зв’язку з її персональними цінностями, переважання в них приват-
ного змісту над публічним чи навпаки. Інакше кажучи, має бути виявлено, чи є подібний прояв 
частиною особистого життя людини та чи кваліфікується він законодавцем у подібній якості.

Скажімо, спілкування між людьми за допомогою засобів електронної комунікації в пев-
них випадках може мати як приватний, так і публічний зміст. Причому, навіть використовуючи 
стандартні усталені методології, це неможливо чітко розрізнити. Бо часто одне й те ж саме спіл-
кування може належати до сфери публічного і приватного інтересу особистості. Тож, мабуть, 
досить прагматичним є підхід Європейського суду до вирішення цього питання, який полягає 
в тому, що під час розгляду самого поняття приватності є надмірним обмеженням зводити його 
до «внутрішнього кола», в якому окрема особа може жити своїм особистим життям на власний 
вибір, і повністю виключати з нього зовнішній світ, не охоплений цим колом. Бо насправді немає 
принципових підстав сприймати подібне розуміння поняття «приватного життя» як таке, що ви-
ключає діяльність професійного і ділового характеру, оскільки, зрештою, саме під час свого тру-
дового життя більшість людей має значну, якщо не найбільшу, можливість розвивати відносини 
із зовнішнім світом» [9, c. 294].

Тож, вирішуючи конкретний спір, суд повинен віднайти та обґрунтувати ту сторону, яка 
визначає переваги публічного чи приватного інтересу в діянні певної особи, виявити, яке значен-
ня та які наслідки має те чи інше відношення для суспільства загалом або для конкретних осіб, 
і застосувати відповідне охоронне законодавство. Наприклад, у рішенні у справі «Фрессоз та 
Руар проти Франції» ЄСПЛ розглядав скаргу заявників, яких було засуджено за опублікування 
документів. Як було встановлено, обов’язковою передумовою професії заявників є поширення 
інформації. Отже, для того, аби вияснити, чи було порушене їхнє право на вільне поширення 
інформації, необхідно спершу встановити, чи становила мета захисту конфіденційності фінан-
сової інформації, що була законною сама по собі, розумне і достатнє виправдання втручання  
в інформаційне право особи. З цього приводу слід з’ясувати основне питання: якщо засуджен-
ня заявників ґрунтувалося тільки на опублікуванні в газеті «Канар аншене» копій податкових 
декларацій, які, як з’ясувалося, були передані п. Фрессозу і п. Руару на порушення професійної 
таємниці, тоді, безперечно, йшлося про розкриття конфіденційної інформації, тобто порушен-
ня приватного права конкретних осіб. Проте постає запитання: чи залишався ще інтерес щодо 
збереження конфіденційності інформації, зміст якої вже був опублікований і міг бути відомий 
великій кількості осіб? 

Як визнав Уряд, має бути певна прозорість щодо інформації про зарплату і про її підви-
щення. Платники податків, які проживають в одному комунальному окрузі, можуть ознайоми-
тися зі списком платників податків своєї комуни, де вказано розмір доходу, з якого стягуються 
податки, і сума податку, яку сплачує кожна особа. Така інформація, навіть якщо вона широко 
не розголошується, є, відповідно, доступною для великої кількості осіб, які можуть передавати 
її іншим. Хоча і є заборона на опублікування податкових декларацій, інформація, яка в них мі-
стилася, вже не була конфіденційною. До речі, інформація про зарплату керівників великих під-
приємств регулярно публікується у фінансових оглядах. Отже, нагальної необхідності в захисті 
інформації як конфіденційної не було. Тож якщо, як це визнає Уряд, інформація про щорічний 
дохід керівника компанії є законною, а її розголошення дозволеним, тоді засудження заявників 
лише на тій підставі, що вони опублікували її підтвердження, а саме – податкові декларації, не 
може бути виправдане в контексті статті 10 [10, п. п. 53, 54].

Цей підхід є показовим, і він має застосовуватися у національному правозастосуванні. 
Тим більше, що нормативна основа для цього в Україні закладена. Наприклад, Конституційний 
Суд у своєму рішенні від 20 січня 2012 р. у справі № 2-рп-2012 встановив, що відомості, які сто-
суються виконання повноважень особою, яка обіймає посаду, пов’язану зі здійсненням функцій 
держави або органів місцевого самоврядування, не охоплюються класичним розумінням конфі-
денційної інформації. З цього приводу відповідні роз’яснення також надані Вищим адміністра-
тивним судом України. У п. п. 1, 2 Постанови Пленуму № 10 цього органу «Про практику засто-
сування адміністративними судами законодавства про доступ до публічної інформації» надано 
перелік інформації, яка має публічний характер, а отже, її отримання та поширення здійснюється 
із суспільно значимою метою і це право особи мусить захищатися в публічно-правовому порядку. 
Йдеться, наприклад, про відкритість, доступність і повноту інформації про наявність на території 
відповідної адміністративно-територіальної одиниці земель державної та комунальної власності, 
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не наданих у користування, що можуть бути використані під забудову, про наявність обмежень  
і обтяжень земельних ділянок, містобудівні умови та обмеження в містобудівному і державно-
му земельному кадастрах; інформації щодо розпорядження комунальним підприємством кому-
нальним майном, зокрема інформації про використання коштів, розподіл доходів від надання по-
слуг (продукції, товарів), виплати заробітної плати працівникам, використання вкладів і дотацій  
із бюджетів, інші витрати та прізвища, імена, по батькові фізичних осіб і найменування юридич-
них осіб, які отримали ці кошти або майно тощо. На черзі реальне втілення на практиці захисних 
механізмів соціально значимих прав людини, не плутаючи їх із гіпертрофованим розумінням 
приватності. На жаль, як показує життя, подібні варіанти поведінки юрисдикційних органів, коли 
під приводом охорони персонального простору відбувається нехтування соціальними цінностя-
ми, викорінюються занадто повільно.

Висновки. Як доведено в роботі, реально поняття «приватне життя» у правовій практи-
ці – як національного ґатунку, так і ЄСПЛ – не є чітко визначеним і охоплює широкий спектр 
питань, серед яких у інформаційно-правовому відношенні можемо виділити такі: персональні 
дані про людину; право визначати своє приватне життя і можливість ознайомлення з ним інших 
осіб; право на доступ до інформації, пов’язаної з особою та визначенням її правового статусу; 
право особи на безпечне довкілля. Слід зазначити, що часто особистий інформаційний інтерес 
людини перетинається з її суспільними прагненнями. Тому під час здійснення захисних право-
застосовних дій дуже важливо визначитися, який характер, яку спрямованість мають конкретні 
відносини з доступу до інформації – приватний чи публічний, і, спираючись на це, застосовувати 
відповідний охоронно-правовий інструментарій. 
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GDPR: ЗАСТОСУВАННЯ СТАНДАРТІВ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто забезпечення реалізації права на приватність особи у ме-
режі Інтернет. Статтю присвячено актуальному питанню в сучасному періоді циф-
рової трансформації – збору та використанню персональних даних. Відповідно до 
цього, автор розглядає нормативно-правовий акт, ухвалений у 2016 р. Європей-
ським парламентом, – General Data Protection Regulation. Регламент встановлює 
норми, пов’язані із захистом фізичних осіб щодо обробки персональних даних,  
і норми, що стосуються вільного переміщення персональних даних. Ознайомлен-
ня з GDPR є цікавим через те, що його дія поширюється на будь-які компанії, до 
цільової аудиторії яких входять громадяни країн-учасниць Європейського Союзу.

У статті проаналізовано стандарти General Data Protection Regulation, доціль-
ність впровадження стандартів GDPR на українському ринку, розглянуто процес 
адаптації українських компаній щодо обробки персональних даних відповідно до 
GDPR, вивчено обсяг категорії «персональні дані». Автор розглядає основні прин-
ципи, методи GDPR та виокремлює компоненти для трансформації українського 
бізнесу відповідно до європейських стандартів. 

У статті розглянуто приклади та шляхи накладання штрафів за європейським 
нормативно-правовим актом на українські компанії. Також розглядається функція 
DPA (Data Protection Authority) на території ЄС. Виокремлено аспекти, за умови 
наявності яких українські компанії зможуть позиціонувати себе як адаптованими 
до GDPR. Автор зауважує, що порушенням обробки персональних даних є недо-
тримання правил збирання, опрацювання та зберігання конфіденційної інформації, 
тому детально розкриває кожен цей процес.

У статті зроблено висновок про неготовність українського ринку до цифрових 
трансформацій щодо обробки та зберігання персональних даних і необхідність по-
крокової гармонізації законодавства України відповідно до стандартів GDPR задля 
забезпечення можливості українському бізнесу надавати послуги, орієнтовані на 
європейський ринок. Автор називає досі неврегульованим питання щодо оброб-
ки інформації, яка збирається через cookies, та звертає увагу на запропонований  
Європейським парламентом Регламент “ePrivacy Regulation”.

Ключові слова: персональні дані, стандарти GDPR, конфіденційна  
інформація, обробка персональних даних, інформаційні технології. 

The article deals with ensuring the exercise of the right to privacy of a person 
on the Internet. The article deals with the pressing issue in the modern era of digital 
transformation – the collection and use of personal data. Accordingly, the author is 
considering a legislative act adopted in 2016 by the European Parliament, the General 
Data Protection Regulation. The Regulation establishes rules relating to the protection 
of individuals with regard to the processing of personal data and rules relating to the free 
movement of personal data. Introduction to GDPR is interesting because it extends to 
any company that is targeted at nationals of EU Member States.

The article analyzes the General Data Protection Regulation standards, the feasibility 
of implementing GDPR standards in the Ukrainian market, examines the process of 
adaptation of Ukrainian companies to processing personal data in accordance with 
GDPR, examines the scope of the category of personal data. The author examines the 
basic principles, methods of GDPR and identifies components for the transformation of 
Ukrainian business in accordance with European standards.



109

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

The article deals with examples and ways of imposing fines under the European 
regulatory act on Ukrainian companies. The function of DPA (Data Protection Authority) 
on the territory of the EU is considered too. The author highlights aspects, due to Ukrainian 
companies will be able to position themselves as GDPR-compliant. The author notes that 
a violation of the processing of personal data is a failure to comply with the rules for the 
collection, processing and storage of confidential information, so it details each process.

The article concludes that the Ukrainian market is unprepared for digital 
transformations regarding the processing and storage of personal data and the need 
for step-by-step harmonization of Ukrainian legislation to GDPR standards to enable 
Ukrainian businesses to provide services focused on the European market. The author 
calls the issues regarding the processing of information collected through cookies still 
unsettled and calls attention to the ePrivacy Regulation proposed by the European 
Parliament.

Key words: personal data, GDPR standards, confidential information, processing  
of personal data, information technologies.

Вступ. У вирі цифрової трансформації, з розвитком інформаційних технологій і діджита-
лізацією життєвих процесів до переліку об’єктів цивільних правовідносин увійшли персональні 
дані. Інформація про особу стала валютою соціальних мереж, основним активом більшості ком-
паній та основою найпопулярнішого інструмента маркетолога – таргетингу. 

Соціальні мережі, мобільні додатки, поштові сервіси, вебсайти збирають інформацію про 
своїх користувачів через cookies, після чого ці дані аналізують і систематизують за певними кон-
кретними цільовими групами з метою подальшого продажу цих даних компаніям у комерційних 
цілях. Відповідно, за безкоштовне користування онлайн-послугами особа самостійно надає згоду 
на аналіз інформації про себе, обробка якої забезпечує якісну конверсію. 

Дедалі частіше постає питання про реалізацію принципу недоторканності приватного 
життя, зокрема захисту персональних даних у мережі Інтернет.

Міжнародна спільнота вчасно реагує на виклики сьогодення та пропонує рішення у ви-
гляді нормативно-правових актів щодо захисту конфіденційної інформації про особу. Наприклад,  
у 2016 р. Парламентом Європейського Союзу був ухвалений Загальний регламент захисту да-
них, і вступив у силу він 26 травня 2018 р. Регламент встановлює норми, пов’язані із захистом 
фізичних осіб щодо обробки персональних даних, і норми, що стосуються вільного переміщення 
персональних даних. Важливо зазначити, що норми Регламенту поширюються не лише на євро-
пейські компанії, а на всі, що зареєстровані поза межами Європейського Союзу, але здійснюють 
послуги, орієнтовані на європейський ринок. До компаній, що перебувають під впливом сили 
норми, належать також гравці українського ринку, діяльність яких пов’язана з наданням послуг 
особам, які є громадянами країн-учасниць Європейського Союзу. Отже, вивчення змісту General 
Data Protection Regulation та розгляд процесу впровадження стандартів GDPR на українському 
ринку є вкрай актуальним і важливим.

Постановка завдання. Завданням роботи є аналіз змісту Загального регламенту захисту 
даних (англ. General Data Protection Regulation, GDPR; Regulation (EU) 2016/679), аналіз питання 
про доцільність впровадження стандартів GDPR на українському ринку, формування процесу 
адаптації українських компаній щодо процесу обробки персональних даних відповідно до стан-
дартів GDPR.

Результати дослідження. Положення Загального регламенту захисту даних визначає 
«персональні дані» як будь-яку інформацію, що стосується фізичної особи, яку ідентифіковано 
чи можна ідентифікувати. У свою чергу, фізична особа, яку можна ідентифікувати, є такою осо-
бою, яку можна ідентифікувати, прямо чи опосередковано, зокрема, за такими ідентифікаторами, 
як ім’я, ідентифікаційний номер, дані про місцеперебування, онлайн-ідентифікатор, або за одним 
чи декількома факторами, що є визначальними для фізичної, фізіологічної, генетичної, розумо-
вої, економічної, культурної чи соціальної сутності такої фізичної особи [10, с. 36].

Положення Загального регламенту захисту даних спираються на те, що кожному корис-
тувачеві послуг має за замовчуванням гарантуватися максимальна приватність. У Регламенті за-
тверджено спеціальні принципи щодо обробки персональних даних, які покликані забезпечувати 
реалізацію фундаментальних прав особи, зокрема право на приватність. 

Серед таких можна виділити принцип цільового обмеження, згідно з яким збирання да-
них дозволяється лише для конкретних цілей і забороняється їхнє опрацювання в такий спосіб, 
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що суперечить цим цілям. Принцип надає право на подальше опрацювання з метою досягнення  
цілей суспільних інтересів, наукового чи історичного дослідження або статистичних цілей. 

Цікавим є принцип обмеження зберігання, за яким дані можуть бути збережені лише на 
той термін, протягом якого будуть оброблятися дані, після досягнення мети опрацювання дані 
мають бути видалені. Окрім вищезгаданих принципів, на рівні із загальними принципами права 
регламентуються принципи мінімізації даних (опрацювання того обсягу даних, який необхідний 
для досягнення цілей), точності (систематичне оновлення даних задля унеможливлення викрив-
лення інформації), цілісності і конфіденційності (забезпечення належної безпеки персональних 
даних) та підзвітності (реалізація принципу покладена на контролера, який несе відповідальність 
за будь-які операції з персональними даними) [10, с. 42].

Важливим є питання меж законності обробки даних. Щодо цього законодавець затвер-
джує певні обставини, які виступають підставами, щоби вважати опрацювання даних законним. 
По-перше, обробляти дозволено на підставі наданої згоди суб’єкта на опрацювання своїх даних 
для спеціальної мети, також у разі виконання контракту для захисту життєво важливих інтересів 
суб’єкта даних або іншої фізичної особи, виконання завдання в суспільних інтересах. Регламент 
встановлює, що заява має бути отримана в письмовій формі, бути зрозумілою та доступною, 
містити прості та чіткі формулювання. Суб’єкт даних повинен мати право відкликати свою зго-
ду будь-якої миті. До того ж під час отримання персональних даних контролер має надати таки 
суб’єкту інформацію: контактні дані контролера, цілі опрацювання, користувачів та отримувачів 
персональних даних. 

GDPR виокремлює двох суб’єктів – контролера та обробника. Завданням контролера є ви-
значення цілей і методів обробки даних; у свою чергу, обробник лише здійснює розпорядження 
контролера. Отже, відповідальність у разі порушення вимог GDPR несе контролер, хоча це не 
виключає вимоги до обробника запровадити стандарти GDPR. 

Якщо розглянути типову модель для українського ринку, то зазвичай європейська компа-
нія виступає контролером, а українська IT-компанія виконує замовлення на аутсорсі, тому є об-
робником. У такому випадку європейський замовник обов’язково має укласти письмовий договір 
на обробку персональних даних. У разі застосування штрафу через порушення GDPR замовник 
може звернутися до суду в порядку регресу на підставі укладеного договору та вимагати від ком-
панії-обробника відшкодування частини збитків. 

Через ці обставини європейські компанії під час вибору підрядника звертають увагу на 
імплементацію стандартів GDPR задля унеможливлення виникнення факту порушення законо-
давства. Отже, GDPR не лише стандартизує та унормовує ринок із надання послуг, що пов’язані 
з обробкою персональних даних, спонукає компанії на території України трансформуватися, але 
й змушує компанії ЄС уважно шукати контрагентів. 

Розглядаючи питання про гармонізацію законодавства України відповідно до GDPR, слід 
зазначити, що на Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини було покладено обов’я-
зок розроблення законодавства відповідно до нових вимог. Серед нагальних питань постає визна-
чення термінів та умов перехідного періоду. В ЄС цей період тривав 2 роки, за цей час компанії 
встигли перейти на вдосконалене програмне забезпечення та запровадити нові системи безпеки. 
Через намір встановити менший строк перехідного періоду є ризик того, що середній бізнес ста-
не занепадати через накладання штрафів.

До того ж у межах Європейського Союзу за додержання стандартів GDPR відповідає Data 
Protection Authority (DPA), в українських реаліях пропонується покласти такі обов’язки на офіс 
Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, але інституційно це складно реалізува-
ти через брак кадрів і відсутність матеріально-технічної бази. Науковці вважають, що доцільним 
буде створення окремого органу з виключною компетенцією та новим штатом спеціалістів. 

Розмір покарання, передбачений нормами GDPR, за порушення стандартів є значним, що, 
у свою чергу, гарантує користувачам надійний захист їхніх персональних даних, з іншого боку, 
стимулює компанії здійснювати діяльність відповідно до встановлених правил. В українських 
реаліях із великими штрафами компаніям буде складно адаптуватись до нових вимог, з іншого 
боку, низькі штрафи перетворять закон на формальний, адже ніким не буде виконуватись.

Дискусійним питанням є процес стягнення штрафів з українських компаній. Є декілька 
шляхів. Перший – це укладання спеціальних законів щодо визнання компетенції Data Protection 
Authority на території України, відповідно до якого DPA здійснюватиме нагляд за дотриманням 
стандартів і накладатиме штрафи на правопорушників. Другий полягає в процедурі звернення 
DPA до національних судів задля санкціонування рішень. 
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Крім того, слід пам’ятати, що Регламент був створений не з метою штрафування,  
а з метою захисту персональних даних. Відсутність в Україні будь-яких стандартів процесу об-
робки персональних даних знижує привабливість для інвесторів та іноземних компаній, що,  
у свою чергу, Отже, постає питання про механізм адаптації методів роботи українських компаній 
до стандартів GDPR, які орієнтовані на європейський ринок.

По-перше, компанія має проаналізувати перелік тих персональних даних, які нею обро-
бляються, і з’ясувати доцільність впровадження стандартів. Слід узяти до уваги, що до персо-
нальних даних належать не лише паспортні дані, індивідуальний податковий номер, але й ін-
формація щодо політичних, ідеологічних поглядів особи, її етнічної належності та генетичних 
або біологічних відомостей. Отже, запровадження технологій GDPR може стосуватися компаній 
різних сфер діяльності, зокрема і громадських організацій. Є тенденція на обробку даних громад-
ськими організаціями задля здійснення статистичної діяльності та узагальнення поглядів насе-
лення в економічній, політичній і соціальній сферах, формування портрету сучасної особистості. 
Після обробки дані використовуються для розроблення програм розвитку тієї чи іншої сфери, 
для розроблення та реалізації політичних компаній.

Регламент поширюється зазвичай на компанії, які надають послуги через вебресурси: сай-
ти, лендинги, сторінки в соціальних мережах. За умовами Регламенту платформи повинні мати 
декілька версій, обов’язково на одній з мов Європейського Союзу.

Слід зазначити, що порушенням вимог щодо обробки персональних даних вважається 
порушення безпеки, що призвело до випадкового або незаконного знищення, втрати, зміни, не-
санкціонованого розкриття або доступу до персональних даних. До речі, у разі, якщо правопо-
рушення вчинено фізичною особою підприємцем, до такої особи в разі незначного порушення 
застосовуються догана. Зважаючи на це, компанія має встановити програмне забезпечення, яке 
забезпечить надійний захист даних, що обробляються через той чи інший вебресурс, та унемож-
ливить витік інформації.

Обов’язковою на вебресурсі має бути налагоджена процедура отримання згоди на обробку 
конфіденційної інформації. Наприклад, наявність «вспливаючого вікна», в якому буде міститися 
інформація про мету, методи та термін обробки інформації, контактні дані контролера та озна-
йомлення з можливістю в будь-який час відхилити свою згоду. Отже, особа попередньо отримає 
повну інформацію щодо цільового призначення використання її даних, що надасть особі право 
контролю процес роботи з її даними.

Додатково можна призначити DPA – спеціаліста з питань захисту даних, який володіє екс-
пертними знаннями у сфері права та практиці захисту персональних даних. Цей співробітник 
може виконувати декілька функцій: контролювати дотримання вимог GDPR і сприяти розвитку 
корпоративної культури щодо обробки персональних даних у компанії.

Доцільним є ведення систематичного звіту щодо осіб, які мають доступ до даних, обсягу 
та змісту даних, часу обробки та періоду збереження, що зробить процес роботи з даними про-
зорим і простим. 

Додатково спеціалісти радять пройти сертифікацію в інституціях ЄС, ухвалити кодекс по-
ведінки в компанії та політики конфіденційності.

Висновки. У роботі проаналізовано основні положення General Data Protection Regulation, 
доцільність і необхідність упровадження цих стандартів українськими компаніями та розглянуто 
процес їхньої адаптації до вимог GDPR, на основі чого можна зробити такі висновки.

Процес діджиталізації відкриває для права безліч нових сфер, які потребують урегулю-
вання суспільних відносин, що виникають у мережі Інтернет, серед них – інститут захисту пер-
сональних даних. Регламент встановлює принципи обробки та збереження персональних даних, 
на опрацювання яких особа свідомо надає згоду. Неврегульованим залишається питання про об-
робку інформації, яка збирається через cookies, які дають змогу аналізувати політичні погляди 
особи, її етнічну належність і таке інше, що, у свою чергу, теж належить до персональних даних, 
але з цього приводу Європейським парламентом розроблений і запропонований до ухвалення 
Регламент “ePrivacy Regulation”.

Оскільки на законодавчому рівні закріплено курс України на євроінтеграцію, то законо-
давство України має бути гармонізовано у сфері захисту персональних даних. Очевидним є, що 
український бізнес не готовий до швидкого переходу на нові стандарти обслуговування через 
вебресурси. Для запровадження нових технологій знадобиться більше 2-х років, щоби створити 
контролюючий орган, підготувати кадри, перевести компанії на відповідне програмне забезпе-
чення, що, у свою чергу, тягне великі фінансові розтрати компаній. Незважаючи на це, на мою 
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думку, покрокове впровадження стандартів GDPR є необхідним для українського ринку, адже 
процес діджиталізації з часом набиратиме обертів, що ставитиме нові виклики для бізнесу. Щоби 
залишатися конкурентними та виходити на іноземний ринок, український бізнес має відповідати 
запитам сучасності.
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ІМПЕРАТИВНО-ДИСПОЗИТИВНИЙ МЕТОД ЦИВІЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
ЯК ФОРМА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРИНЦИПУ ДИСПОЗИТИВНОСТІ

У статті розглянуто імперативно-диспозитивний метод як форму реаліза-
ції принципу диспозитивності в цивільному процесі України. Методи цивільно- 
процесуального права є особливою категорією, яка не досить досліджена сьогод-
ні. Адже саме цивільно-процесуальне право є унікальним правом, у якому зосере-
джені як імперативний, так і диспозитивний методи правового регулювання. Так, 
цивільно-процесуальне право – це насамперед приватне право, у якому учасники 
захищають свої особисті права й інтереси. Приватним галузям права притаманний 
саме диспозитивний метод, адже учасники самі вирішують, як їм вчиняти певні дії. 
Водночас цивільно-процесуальне право є також публічною галуззю права, оскіль-
ки одним із його суб’єктів є суд, який є органом державної влади, тому при цьому 
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проявляється імперативний метод. Цивільний процес є одним із ключових елемен-
тів системи захисту прав осіб, особливою формою вирішення спорів та здійснення 
правосуддя у справах. У порядку цивільного судочинства щорічно розглядають-
ся та вирішуються мільйони справ, серед яких левову частку утворюють справи, 
пов’язані із захистом прав споживачів, договірними зобов’язаннями тощо. Тому 
ефективність цієї форми захисту прав є надзвичайно важливою для функціону-
вання судової системи та державної влади загалом. Здійснення правосуддя немож-
ливе без основоположних засад, керівних ідей – принципів цивільного процесу. 
При цьому принцип диспозитивності є основоположним, адже саме він втілює 
реалізацію всіх прав (матеріальних і процесуальних) учасників судового процесу 
в цивільному судочинстві. Саме цей принцип більшість дослідників називають ру-
шійною силою, адже цивільні справи виникають, розвиваються, змінюються, пе-
реходять з однієї стадії в іншу та припиняються, як правило, за ініціативи осіб, які 
безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Цей принцип дає можливість учас-
никам справи на власний розсуд користуватися та розпоряджатися всіма правами, 
які їм надані. Ми вважаємо, що доцільно більш детально охарактеризувати методи 
в цивільно-процесуальному праві та з’ясувати їх відображення в Цивільному про-
цесуальному кодексі України. Також необхідно дослідити принцип диспозитивнос-
ті на практиці в цивільних справах і визначити, чому метод правового регулювання 
цивільного процесу є імперативно-диспозитивним, а принцип імперативності на 
практиці та в нормативно-правових актах не закріплений, наявний лише принцип 
диспозитивності.

Ключові слова: імперативно-диспозитивний метод, принцип диспозитив- 
ності, цивільна справа, учасник судового процесу, Цивільний процесуальний кодекс 
України.

The article deals with the imperative-dispositive method as a form of realization of the 
principle of dispositiveness in the civil process of Ukraine. Methods of civil procedural 
law are a special category that has not been sufficiently explored today. Indeed, civil 
procedural law is a unique law, which focuses on both imperative and dispositive 
methods of legal regulation. Yes, civil procedural law is, first and foremost, a private 
law in which participants protect their personal rights and interests. Private branches 
of law are characterized by the dispositive method, because the participants themselves 
decide how to take certain actions. At the same time, civil procedural law is also a public 
branch of law, since one of its subjects is the court, which is a public authority, and thus 
the imperative method is manifested. The civil process is one of the key elements of the 
system of protection of the rights of individuals, a particular form of dispute resolution 
and the administration of justice. As part of civil litigation, millions of cases are reviewed 
and resolved annually, including the lion's share of consumer protection, contractual 
obligations, and the like. Therefore, the effectiveness of this form of protection of rights is 
extremely important for the functioning of the judiciary and public authorities in general. 
The realization of justice is impossible without the fundamental foundations, guiding 
ideas – the principles of the civil process. In this case, the principle of dispositiveness 
is fundamental, because it embodies all the rights (substantive and procedural) of 
participants in the trial in civil proceedings. This is the principle most researchers call the 
driving force, because civil cases arise, evolve, change, move from one stage to another 
and are terminated, as a rule, at the initiative of the persons directly involved in the case. 
This principle enables the parties to the case, at their discretion, to exercise and exercise 
all the rights conferred on them. We consider it expedient to describe in more detail the 
methods in civil procedure law and to clarify their reflection in the Civil Procedure Code 
of Ukraine. It is also necessary to investigate the principle of dispositiveness in practice 
in civil cases and to determine why the method of legal regulation of the civil process is 
imperative and dispositive, and the principle of imperativeness in practice and regulatory 
acts is not fixed, there is only the principle of dispositiveness.

Key words: imperative-dispositive method, principle of dispositiveness, civil case, 
participant of litigation, Code of Civil Procedure of Ukraine.
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Вступ. Проблема дослідження полягає в тому, що метод правового регулювання в цивіль-
ному процесі України є імперативно-диспозитивним, а на практиці є тільки принцип диспози-
тивності (від лат. dispono – розпоряджаюся), натомість принцип імперативності відсутній. Тому 
ми вважаємо за доцільне більш детально дослідити метод правового регулювання цивільного 
процесу України, а також проаналізувати реалізацію принципу диспозитивності на практиці, без-
посередньо під час вирішення цивільних справ у суді.

Аналіз останніх досліджень. Проблематиці методу цивільного процесуального права 
присвятили роботи такі вчені, як А.В. Андрушко, В.С. Букіна, М.А. Гурвич, О.В. Немировська, 
М.П. Омельченко, І.М. Резніченко, В.М. Семенов, Г.П. Тимченко, Н.О. Чечина, О.В. Шутенко 
та інші. Оскільки принцип диспозитивності не є новим для цивільного процесу України (адже 
згадки про нього є не лише в Цивільно-процесуальному кодексі України 1963 р., а й у дорево-
люційній періодиці), то й авторів, які досліджували це питання, також чимало. Серед сучасних 
науковців, які займаються цією проблематикою, – М.С. Джевага, В.М. Кравчук, Д.Д. Луспеник, 
Ю.В. Неклеса, М.В. Рудь та інші. Однак більшість із них розглядали дію принципу диспозитив-
ності комплексно, під час руху всього цивільного процесу.

Постановка завдання. Саме тому метою статті є подальше наукове дослідження окресле-
ної теми з урахуванням застосування принципу диспозитивності на практиці, а також вивчення 
проблеми відсутності принципу імперативності в цивільному процесі України.

Результати дослідження. Метод цивільного процесу – це сукупність закріплених у нор-
мах цивільного процесуального права способів і засобів впливу на відносини, що регулюються, 
та поведінку їх суб’єктів [1, с. 9].

Визначення методу цивільного процесуального права зумовлюється двома обставинами. 
По-перше, виникнення цивільного процесу, його розвиток, перехід з однієї стадії в іншу залежать 
від волі заінтересованих осіб. По-друге, суд, який є обов’язковим суб’єктом цивільних процесу-
альних відносин, має владні повноваження в цих правовідносинах, що мають публічно-правовий 
характер. Тому в науці цивілістики прийнято поєднувати два методи – метод субординації та 
метод координації [2, с. 98].

Імперативний метод (метод субординації) характеризується тим, що регулювання звер-
ху вниз здійснюється на владно-імперативних засадах. Тобто суд встановлює керівні засади для 
учасників справи, і вони мають виконувати безпосередньо ті дії, які зазначені в Цивільному про-
цесуальному кодексі України (далі – ЦПК України) без права вибору.

Диспозитивний метод (метод координації) характерний для регулювання на засадах іні-
ціативності та вільного розсуду учасників відповідних відносин. На процес такого регулювання 
впливає активність учасників суспільних відносин, що регулюються за його допомогою [3, с. 67].

Субординаційний (імперативний) метод дістає вияв у таких положеннях:
1) суд має право контролю за діями сторін;
2) усі дії відбуваються відповідно до чітко встановленого нормами права порядку здійс-

нення правосуддя;
3) рішення суду в необхідних випадках виконується за допомогою примусу.
Координаційний (диспозитивний) метод дістає вияв у таких положеннях:
1) встановлення рівності сторін перед законом і судом;
2) свобода користування сторонами своїми процесуальними правами;
3) встановлення гарантій прав суб’єктів цивільного процесу [2, с. 98].
Що стосується приписів ЦПК України, то ми знаходимо різноманітність імперативних 

норм, зокрема: ст. ст. 161–165 (положення щодо судового наказу), ст. ст. 175–181 (положення 
щодо заяви по суті справи) [4] тощо. Тобто в цьому ми знаходимо відображення численності 
імперативних норм.

А щодо відображення в ЦПК України диспозитивності варто зазначити, що цей метод 
є одним з основних демократичних принципів процесу, який передбачає можливість розпоря-
дження процесуальними засобами захисту як втілення свободи прав особистості, гарантованої 
Конституцією України. Право громадян на звернення до суду за захистом і на судовий захист за-
кріплене в ст. ст. 35, 55, 56 Конституції України. Цей вагомий принцип судового процесу не лише 
знайшов відображення в Конституції України (п. 4 ч. 3 ст. 129) [5], а й із часом посів належне 
місце в положеннях нових процесуальних законів. Метод диспозитивності полягає також у тому, 
що зацікавлені особи, які беруть участь у справі, мають можливість вільно здійснювати свої пра-
ва (матеріальні та процесуальні), розпоряджатися ними, виконуючи процесуальні дії, спрямовані 
на порушення, розвиток і припинення справи в суді, а також використовувати інші процесуальні 
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засоби з метою захисту суб’єктивних майнових та особистих немайнових прав та охоронюваних 
законом інтересів, державних і громадських інтересів.

Диспозитивний характер мають права сторін, передбачені в ЦПК України. Позивач може 
впродовж усього часу розгляду справи по суті змінити підставу чи предмет позову, збільшити або 
зменшити розмір позовних вимог, відмовитися від позову. Відповідач має право визнати позов 
повністю чи частково. Сторони можуть закінчити справу мировою угодою на будь-якій стадії 
процесу [6, с. 112–113].

Принцип диспозитивності є загальновизнаним у процесуальній науці принципом цивіль-
ного судочинства, відповідно до якого цивільні справи зазвичай порушуються, розвиваються, 
змінюються, переходять з однієї стадії процесу на іншу та припиняються під впливом переважно 
ініціативи осіб, які беруть участь у справі [7, с. 305].

Принцип диспозитивності в цивільному процесі, на переконання В.А. Кройтора, – це за-
кріплення в нормах цивільного процесуального права положення про можливості осіб, які бе-
руть участь у справі, розпоряджатися своїми матеріальними й процесуальними правами, а також 
засобами їх захисту, і ці особи активно впливають на виникнення, рух і закінчення цивільного 
процесу з метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів [8, с. 41].

Стаття 11 ЦПК України вперше закріпила цей принцип в окремій нормі. Однак законодав-
чо поняття цього принципу також не закріплене, тому серед учених немає єдиного підходу як до 
визначення принципу диспозитивності, так і до розуміння його змісту, визначення суб’єктного 
складу та меж дії диспозитивності в цивільному процесі, визначеного обсягу повноважень сторін 
і третіх осіб, які беруть участь у справі [9, с. 38–39].

Принцип диспозитивності визначає механізм руху цивільного процесу. Його ще назива-
ють рушійною силою цивільного процесу. Стаття 11 ЦПК України 2004 р. вперше встанови-
ла нормативне закріплення принципу диспозитивності в конкретній нормі, оскільки в Цивіль-
но-процесуальному кодексі України 1963 р. наявність цього принципу виводилася з декількох 
положень акта. Водночас зміст принципу диспозитивності деталізується також у багатьох інших 
нормах ЦПК України, що свідчить про те, що диспозитивність є одним із головних принципів 
цивільного процесу [10, с. 479].

З огляду на аналіз ст. 13 ЦПК України принцип диспозитивності можна звести до таких 
аспектів:

1) відкриття, зміна, рух і завершення процесу на будь-якій стадії залежать від ініціативи 
заінтересованих у результатах справи осіб;

2) збирання доказів у цивільних справах не є обов’язком суду, крім випадків, передбаче-
них законом;

3) особи, які беруть участь у справі, вільно розпоряджаються належними їм процесуаль-
ними правами, пов’язаними з розвитком і завершенням процесу;

4) суд залучає відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, 
свободи та інтереси інших осіб, якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, 
яку він представляє [4].

Проте таке вільне розпорядження процесуальними правами особами, які беруть участь  
у справі, має здійснюватися в межах закону.

Низку процесуальних дій суд зобов’язаний вчинити не з ініціативи сторін і не за своїм роз-
судом, а за прямою вказівкою закону. Зокрема, суд відкриває провадження у справі, призначає час 
і місце судового засідання, відкладає розгляд справи, залишає позовну заяву без руху, повертає 
її. Усі ці дії впливають на розвиток та завершення процесу, проте не мають жодного відношення 
до диспозитивності. У цьому разі суд діє за обов’язком, а не за своїм розсудом. Має місце дія 
законності чи імперативності, а не диспозитивності [7, с. 307].

Тобто принцип імперативності, як бачимо, діє неначе крізь призму диспозитивності, коли 
суддя повинен вирішувати певні процесуальні питання щодо конкретної справи саме в межах 
закону.

На практиці принцип імперативності не закріплений, у зв’язку із чим у доктрині права та 
в законодавстві є багато неточностей щодо принципу диспозитивності в цивільному судочинстві.

Також варто звернути увагу на те, що метод правового регулювання цивільного процесу 
є імперативно-диспозитивним, а у принципах цивільного судочинства законодавчо закріплений 
тільки принцип диспозитивності.

У разі визначення принципу диспозитивності через свободу розпорядження правами  
у процесі процесуалісти розкривають лише одну сторону досліджуваного принципу. Безсумнівно,  
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розпорядження правом, у тому числі відмова від позову, визнання позову, є найбільш яскравим 
проявом принципу диспозитивності та привело до трактування цього принципу через основний 
його складник. Однак, як слушно зазначає С.В. Моїсеєв, розпорядження є одиничним випадком 
здійснення права та являє собою одну з правових можливостей щодо суб’єктивного права, яка 
охоплюється більш загальним поняттям «реалізація права» [7, с. 309].

Суть диспозитивності полягає в тому, що сторони судового процесу (учасники процесу  
з обох сторін) вільно розпоряджаються своїми матеріальними та процесуальними правами, реа-
лізація яких із метою захисту своїх прав та охоронюваних законом інтересів має безпосередній 
вплив на виникнення, динаміку чи закінчення судового процесу.

Після доповіді головуючого про зміст заявлених вимог та про визнання сторонами певних 
обставин під час попереднього судового засідання суд має з’ясувати відповіді на такі запитання: 
1) чи підтримує позивач свої вимоги; 2) чи визнає відповідач вимоги позивача; 3) чи не бажають 
сторони укласти мирову угоду; 4) чи не бажають сторони звернутися для вирішення свого спору 
до третейського суду. Якщо справа розглядається за відсутності відповідача, головуючий зобов’я-
заний доповісти позицію останнього щодо заявлених вимог, викладену в письмових поясненнях 
[11, с. 98].

Так, відповідно до ч. 1 ст. 206 ЦПК України позивач може відмовитися від позову, а відпо-
відач – визнати позов на будь-якій стадії провадження у справі, зазначивши про це в заяві по суті 
справи або в окремій письмовій заяві [4].

Відмова від позову та визнання позову відповідачем фактично є досить істотною зміною 
всього процесу розгляду кожної цивільної справи, тому головуючий, згідно із ч. 2 ст. 206 ЦПК 
України, зобов’язаний роз’яснити наслідки таких дій. Правовими наслідками відмови позивача 
від позову є закриття провадження у справі (ч. 3 ст. 206 ЦПК України) та неможливість повтор-
ного звернення до суду з приводу спору між тими ж сторонами, про той же предмет і з тих же 
підстав [4].

У судовій практиці найчастіше під час розгляду спорів, що ґрунтуються на нормах сі-
мейного права, трапляються випадки, коли позивачі відмовляються від позову або просять суд 
залишити позовні вимоги без розгляду, тим самим зашкоджуючи собі чи іншим особам. Так, 
наприклад, у провадженні суду перебуває справа за позовом матері дитини до батька дитини про 
стягнення аліментів на її утримання. Під час розгляду справи в суді відповідач якимось чином пе-
реконав позивача в тому, що буде в добровільному порядку надавати кошти на утримання дитини, 
що спонукає позивача відмовитися від позову. Закріплений принцип диспозитивності в цивіль-
ному судочинстві не дає права суду, якщо позивач не підтримуватиме в судовому засіданні свої 
позовні вимоги, вирішити питання про стягнення аліментів на утримання дитини, навіть якщо 
обставини справи свідчать про те, що відповідач раніше ухилявся від утримання дитини, на цей 
час ніде не працює та вбачається перспектива порушення прав дитини в майбутньому [10, с. 345].

Прикладом відмови від позову у справі про стягнення аліментів слугує розглядувана Ка-
ховським міськрайонним судом Херсонської області у відкритому підготовчому судовому засі-
данні цивільна справа № 658/150/19 за позовом ОСОБА_1 до ОСОБА_2 про стягнення аліментів 
на утримання дружини до досягнення дитиною трьох років. Пізніше ОСОБА_1 звернулася до 
суду із заявою, у якій вона відмовляється від позову в цій справі [13].

Також принцип диспозитивності реалізується на прикладі відмови від позову про розі-
рвання шлюбу у зв’язку з примиренням сторін. Так, відповідно до справ № 2-853/2009 р. [14] та 
№ 2-70/2010 р. [15], розглядуваних Жашківським районним судом Черкаської області, позивач 
відмовляється від позову у зв’язку з примиренням сторін.

Тобто позивач реалізує принцип диспозитивності шляхом відмови від позову на будь-якій 
стадії провадження.

На прикладі судової справи про визнання шлюбу недійсним можна простежити реалізацію 
принципу диспозитивності під час здійснення цивільного судочинства. Відповідно до ч. 2 ст. 40 
Сімейного кодексу України шлюб визнається недійсним за рішенням суду в разі його фіктивності, 
тобто якщо його укладено жінкою та чоловіком або одним із них без наміру створення сім’ї й на-
буття прав та обов’язків подружжя. Так, у провадженні суду перебувала справа за позовом чоловіка 
до дружини про визнання шлюбу недійсним із підстав його фіктивності. Чоловік посилався на те, 
що після реєстрації шлюбу дружина жодного дня не проживала з ним, сторони не ведуть спільне 
господарство, а причиною укладення шлюбу, як вважає позивач, є його великі статки. Після вияв-
лення в чоловіка смертельної хвороби, про існування якої дружині відомо не було, чоловік звернув-
ся до суду з позовом про визнання шлюбу недійсним. Під час розгляду справи дружина, дізнавшись 
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про хворобу позивача, запевнила чоловіка, що доглядатиме його, чим спровокувала його відмову 
від позову. У цій справі суд, реалізуючи принцип диспозитивності, був позбавлений права не при-
йняти відмову від позову та закрив провадження у справі, адже позивач, відмовляючись від позову, 
реалізував своє право, надане йому ст. 13 ЦПК України [12, с. 145].

Висновки. Таким чином, цивільний процес України є фактично унікальний правом, де 
одночасно застосовуються як імперативний, так і диспозитивний методи. Принцип диспози-
тивності справді є одним із важливих принципів цивільного судочинства. Саме завдяки цьому 
принципу учасники справи реалізовують свої права (процесуальні та матеріальні). Принцип дис-
позитивності у практичному житті відіграє як позитивну, так і негативну роль, адже завдяки 
йому учасники справи можуть відмовитися від позову на будь-якій стадії провадження, укласти 
мирову угоду тощо. При цьому є певні негативні моменти, коли позивач відмовляється від позову 
під тиском відповідача і суд приймає заяву про відмову від позову.

Однак варто зазначити, що в цивільному судочинстві діє також принцип імперативності, 
який полягає в тому, що суд відкриває провадження у справі, призначає час і місце судового засі-
дання, відкладає розгляд справи, залишає позовну заяву без руху, повертає її. Усі ці дії впливають 
на розвиток та завершення процесу, проте не мають жодного відношення до диспозитивності. 
Отже, принцип імперативності діє на практиці, хоча він законодавчо не закріплений та жодним 
чином не врегульований.
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ОБОВ’ЯЗКУ ДІТЕЙ 
УТРИМУВАТИ НЕПРАЦЕЗДАТНИХ БАТЬКІВ

Стаття присвячена дослідженню юридичного обов’язку дітей утримувати своїх 
непрацездатних батьків. Встановлені основні підстави, за наявності яких у бать-
ків виникає право на утримання від своїх повнолітніх дітей. Виділяються чотири 
підстави, за винятком хоча б одної з яких право у на утримання від власних ді-
тей у батьків не виникає: 1) наявність юридичного статусу «дочки», «сина» щодо 
«батька», «матері» (родинний зв’язок батьків-дітей); 2) повноліття дочки, сина; 
3) непрацездатність батьків; 4) потреба батьків у матеріальній допомозі. Наведено 
загальну характеристику кожної з підстав для виникнення обов’язку щодо утри-
мання батьків. Так, надано роз’яснення таким юридичним поняттям, як: спорідне-
ність, родинний зв’язок батьків і дітей, повноліття, непрацездатність, інвалідність, 
задоволення потреб, немічність, потреба в матеріальній допомозі.

З’ясовано, за яких умов непрацездатні батьки визнаватимуться такими, що по-
требують матеріальної допомоги. Обґрунтовано необхідність віднесення до непра-
цездатних осіб ще однієї категорії осіб – немічних.

Акцентовано увагу на необхідності чітко розділяти предмет і підстави для 
звернення до суду щодо стягнення аліментів на утримання батька, матері, предмет  
і підстави для звернення щодо стягнення коштів, пов’язаних із додатковими витра-
тами, викликаними тяжкою хворобою, інвалідністю або немічністю.

Виділено ключові підстави, за наявності яких обов’язок дітей утримувати своїх 
батьків не виникає або ж вони звільняються від такого обов’язку.

Ключові слова: сімейне право, обов’язок утримувати, утримання, аліменти, 
непрацездатні батьки, діти, повнолітні, стягнення коштів, матеріальна 
допомога, потреби, родинний зв’язок, спорідненість, немічність, інвалідність, 
особа з інвалідністю, додаткові витрати, тяжка хвороба.

The article focuses on the study of the legal obligation of children to support their 
incapacitated parents. In the course of the study, the main grounds, upon which parents 
obtain the right to be maintained by their adult children, have been established. There are 
four such grounds (for want of at least one of them the right to be maintained by adult 
children does not arise): 1) the presence of legal status of “daughter”, “son” in relation 
to “father”, “mother” (blood relationship between parents and children); 2) the age of 
daughter, son; 3) parental incapability; 4) the parents’ need for material assistance. The 
general characteristics of each of the grounds for the obligation to maintain parents have 
been given. Thus, during their consideration the meanings of the following legal concepts 
have been clarified: kinship, blood relationship between parents and children, adulthood, 
incapability, disability, meeting the needs, frailty, need for financial assistance.

It has been clarified, under which conditions disabled parents will be considered as 
those, who need financial assistance. The necessity of considering feeble individuals 
under the category of incapacitated individuals has been justified.

Special attention is paid to the necessity to distinguish clearly between the subject 
matter and the grounds for failing a claim for the recoveries for additional expenses 
caused by serious illness, disability or frailty.

The key grounds, under which the obligation of children to support their parents does 
not arise or they are exempted from such an obligation, have been identified.

Key words: family law, duty to maintain, maintenance, alimony, incapacitated 
parents, children, adults, recoveries, financial assistance, needs, blood relationship, 
kinship, frailty, incapability, disabled person, additional expenses, serious illness.
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Вступ. Лише за наявності певних відповідних підстав виникають ті чи інші права  
й обов’язки. У сімейному праві інститут утримання посідає своє чільне місце, оскільки відповідно 
до загальних засад сімейного законодавства України регулювання сімейних відносин має здійс-
нюватися з максимально можливим урахуванням інтересів дитини, непрацездатних членів сім’ї, 
тобто найуразливішої категорії населення. У зв’язку з відсутністю чіткого визначення підстав для 
виникнення обов’язку дітей утримувати батьків лише під час розгляду справи в суді з’ясовується, 
що у позивача (батька, матері) право на звернення до суду з цього питання ще не виникло.

Отже, актуальність теми цього дослідження зумовлена потребою встановлення підстав, за 
яких у батьків виникає право на утримання від повнолітніх дітей.

У сучасній науці сімейного права питанням аліментних відносин приділяли увагу чимало 
вчених-цивілістів, зокрема В.К. Антошкіна, Л.В. Афанасьєва, Г. Ахмач, О.О. Дерій, І.В. Жилін-
кова, В.А. Кройтор, Т.В. Малярчук, З.В. Ромовська, Л.В. Сапейко, Ю.С. Червоний, С.Я. Фурса. 
Однак висловлені з цих питань наукові позиції та положення здебільшого стосуються різних 
аспектів цієї категорії, характеризуються неоднозначністю, подекуди суперечливістю, питання 
утримання батьків взагалі розглядалося опосередковано.

Це зумовлює потребу в їх належному та всебічному вивченні, узагальненні й опрацюванні 
на основі встановлення підстав для виникнення обов’язку дітей утримувати батьків, що відпові-
дало б цілям дослідження нашої теми.

Постановка завдання. Метою дослідження є чітке встановлення підстав для виникнення 
обов’язку у дітей утримувати батьків. Для досягнення вказаної мети вирішенню підлягають такі 
задачі: з’ясування складу юридичних фактів, які у своїй сукупності надають право батькам на 
своє утримання з боку повнолітніх дітей.

Результати дослідження. За різних історичних умов сім’я в усіх країнах світу була і залиша-
ється основною «коміркою» суспільства і за нормальних умов є усталеним, що на старості батьки 
отримують матеріальну допомогу та підтримку від своїх вже дорослих дочки, сина. Відбувається 
природний принцип «віддяки» ними своїм батькам за їх піклування, догляд та утримання в дитинстві. 
Однак непоодинокі випадки, коли добровільно ця «віддяка» не виконується, особливо серед нігіліс-
тичної молоді, коли відбувається знецінення сімейних цінностей і моральних принципів.

Окремим інститутом (Глава 17 СК України) у законодавстві закріплено обов’язок повно-
літніх дочки, сина утримувати батьків і регламентується виконання цього обов’язку [1].

Так, відповідно до ст. 202 СК України повнолітні дочка, син зобов’язані утримувати бать-
ків, які є непрацездатними і потребують матеріальної допомоги. Однак є виняток для матері, 
батька, які були позбавлені батьківських прав і ці права не були поновлені – обов’язок утримува-
ти їх у дочки, сина, щодо яких вони були позбавлені батьківських прав, не виникає [1].

Тож розглянемо склад юридичних фактів, які лише у своїй сукупності несуть обов’язок 
для повнолітніх дочки, сина утримувати своїх непрацездатних батьків.

Аналіз ст. 202 СК України дає перелік обставин, у разі виключення хоча б однієї з яких 
обов’язок щодо утримання батьків не виникає. До цих обставин належать: 1) наявність юридич-
ного статусу «дочки», «сина» щодо «батька», «матері» (родинний зв’язок батьків-дітей); 2) по-
вноліття дочки, сина; 3) непрацездатність батьків; 4) потреба батьків у матеріальній допомозі. 
Тож розглянемо кожну обставину окремо.

Родинний зв’язок батьків і дітей здебільшого пов’язують із їх походженням і спорідне-
ністю між собою. Спорідненість – це кровний зв’язок між людьми, із наявністю якого пов’язані 
виникнення, зміна чи припинення прав та обов’язків. Спорідненість у своїй основі має біологіч-
ний фактор – фактор походження [2, с. 58]. І з цим неможливо не погодитися.

Однак це не єдина підстава для виникнення правовідносин між матір’ю, батьком і дити-
ною. Батьківські правовідносини також виникатимуть у разі усиновлення, народження дитини 
внаслідок застосування допоміжних репродуктивних технологій, свідомого визнання чоловіком 
свого батьківства, якщо він не є біологічним батьком дитини. Не можна виключати і можливості 
обману дружиною свого чоловіка. У цьому разі його правовий зв’язок із дитиною ґрунтувати-
меться на неоспореній ним презумпції батьківства [3, ст. 293].

Повноліття дітей. Законодавчий термін «повнолітні діти» вважався усталеним, звич-
ним. Його вжито у ст. 51 Конституції України, використовується він і в ЦК України [4].

Повноліття – певною мірою умовний термін, оскільки фізичне і духовне формування лю-
дини не є ще завершеним. Вважається, що з досягненням вісімнадцяти років вона є достатньо 
зрілою, такою, що доросла до того, щоби бути самостійним творцем свого майбутнього, само-
стійним суб’єктом різноманітних ризиків і відповідальності [3, с. 470].
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Таким чином, законодавець виключає обов’язок щодо утримання батьків неповнолітніх 
дітей відповідно до ст. 36 Цивільного кодексу України, які набули повну цивільну дієздатність до 
досягнення повноліття.

Непрацездатність батьків. Згідно з чинним законодавством непрацездатність пов’язу-
ється з пенсійним віком або з інвалідністю.

Відповідно до п. б) ч. 3 ст. 37 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пен-
сійне страхування» до непрацездатних членів сім’ї закон відносить, зокрема, батька, матір, якщо 
вони є інвалідами або досягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 цього ж закону [6].

Відповідно до Закону України «Про прожитковий мінімум», до осіб, які втратили працез-
датність, належать: 1) особи, які досягли встановленого законом пенсійного віку; 2) особи, котрі 
досягли пенсійного віку, що дає право на призначення пенсії на пільгових умовах; 3) непрацюючі 
особи, визнані особами з інвалідністю в установленому порядку [7].

Ще одне тлумачення непрацездатної особи в контексті права на утримання одного з по-
дружжя іншим надається у ст. 75 СК України – непрацездатним вважається той із подружжя, який 
досяг пенсійного віку, встановленого законом, або є особою з інвалідністю I, II чи III групи [1].

Відповідно до Закону України «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» інвалід-
ність – це міра втрати здоров’я у зв’язку із захворюванням, травмою (її наслідками) або вродже-
ними вадами, що при взаємодії із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження жит-
тєдіяльності особи, внаслідок чого держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав 
нарівні з іншими громадянами та забезпечити її соціальний захист.

Втрата здоров’я – наявність хвороб і фізичних дефектів, які призводять до фізичного, 
душевного і соціального неблагополуччя.

Обмеження життєдіяльності – помірно виражена, виражена або значно виражена втра-
та особою внаслідок захворювання, травми (її наслідків) або вроджених вад здатності до само- 
обслуговування, пересування, орієнтації, контролю своєї поведінки, спілкування, навчання, ви-
конання трудової діяльності нарівні з іншими громадянами.

Особа з інвалідністю – це особа зі стійким розладом функцій організму, що при взаємодії 
із зовнішнім середовищем може призводити до обмеження її життєдіяльності, внаслідок чого 
держава зобов’язана створити умови для реалізації нею прав нарівні з іншими громадянами та 
забезпечити її соціальний захист [8].

У свою чергу, п. 13 і п. 16 ч. 1 ст. Закону України «Про зайнятість населення» надано 
визначення поняттю «працездатна особа», відповідно до якого це особа віком від 16 років, котра 
не досягла встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне 
страхування» пенсійного віку та проживає на території України і за станом здоров’я здатна до 
активної трудової діяльності [9].

Хочемо звернути увагу, що за цим законом законодавець пропонує «поставити під пи-
тання» працездатність особи, яка за станом здоров’я не здатна до активної трудової діяльності. 
Однозначно, під цю категорію осіб можемо віднести осіб з інвалідністю й осіб, котрі ще не до-
сягли пенсійного віку, їм не встановлена в законному порядку група інвалідності, однак через, 
наприклад, тяжку хворобу або каліцтво не здатні до активної трудової діяльності.

Тобто є сенс розглядати два поняття – «непрацездатна особа» та «працездатна особа» –  
у сукупності. З норм законодавства випливає, що особи, здатні до трудової діяльності, є працез-
датними, а особи, які в силу різноманітних причин втратили таку здатність, можуть визнаватися 
непрацездатними. Саме в контексті розгляду питання непрацездатності згадуються такі юридич-
ні категорії, як «немічність» або «безпорадний стан». Сьогодні тлумачення поняття немічності 
відсутнє в законодавстві, а от щодо безпорадного стану, то відповідно до п. 6 Постанови Плену-
му Верховного Суду України «Про судову практику у справах про спадкування» від 30 травня 
2008 р. № 7 безпорадним слід розуміти стан особи, зумовлений похилим віком, тяжкою хворо-
бою або каліцтвом, коли вона не може самостійно забезпечувати умови свого життя, потребує 
стороннього догляду, допомоги та піклування [10].

Відповідно до Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та 
інших громадян похилого віку в Україні» громадянами похилого віку визнаються особи, які до-
сягли пенсійного віку, встановленого ст. 26 Закону України «Про загальнообов’язкове державне 
пенсійне страхування», а також особи, яким до досягнення зазначеного пенсійного віку залиши-
лося не більш як півтора року [11].

Отже, можна зробити висновок, що особа, котра не досягла пенсійного віку та не має юри-
дично встановленого статусу особи з інвалідністю, водночас, перебуваючи в безпорадному стані, 
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зумовленому похилим віком, тяжкою хворобою або каліцтвом, однозначно не може вважатися 
працездатною.

Український тлумачний словник подає нам таке тлумачення поняття «немічний»: 1) сла-
бий, безсилий, втратив силу через хворобу; 2) неспроможний, нездатний зробити що-небудь, впо-
ратися самотужки з чимось; безпорадний [12, с. 337].

Такі ознаки стану особи можуть збігатися з ознаками недієздатної або ж обмежено дієз-
датної особи, над якими, в силу ст. 58, 59 ЦК України встановлюється опіка та піклування.

Науково-практичний коментар Сімейного кодексу України роз’яснює, що непрацездатні 
не завжди є немічними. А немічними можуть вважатися й ті, що ще не досягли пенсійного віку, 
не визнані ще інвалідами, але через каліцтво або хворобу не мають достатніх фізичних сил для 
самостійного звернення за захистом [5, с. 264].

Отже, виходячи з такого тлумачення поняття «немічності», робимо висновок, що такий 
стан за своїми ознаками збігається з ознаками безпорадного стану, тож нами пропонується нада-
ти визначення стану немічності як такого, що зумовлений похилим віком, тяжкою хворобою або 
каліцтвом. У свою чергу, немічною особою вважати таку, яка в силу похилого віку, тяжкої хво-
роби або каліцтва не може самостійно забезпечувати умови свого життя, потребує стороннього 
догляду, допомоги та піклування.

Отже, з урахуванням аналізу норм законодавства України, вважаємо за доцільне перед-
бачити право на своє утримання від власних дітей, батьків, які в силу життєвих обставин, не 
досягнувши встановленого законодавством пенсійного віку, а також не маючи офіційного статусу 
особи з інвалідністю, перебувають у немічному (безпорадному) стані, зумовленому похилим ві-
ком, тяжкою хворобою або каліцтвом, доти, поки ці обставини не відпадуть.

Потреба в матеріальній допомозі. Мати, батько вважатимуться такими, що потребують 
матеріальної допомоги, якщо їхній сукупний дохід не забезпечує їм прожиткового мінімуму, 
встановленого законом. Ця норма сформульована в ч. 4 ст. 75 СК стосовно права на утримання 
одного подружжя, має застосовуватися і до зобов’язань щодо утримання інших осіб [3, с. 396].

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про прожитковий мінімум» прожитковий мінімум – 
вартісна величина достатнього для забезпечення нормального функціонування організму люди-
ни, збереження його здоров’я набору продуктів харчування (далі – набір продуктів харчування),  
а також мінімального набору непродовольчих товарів (далі – набір непродовольчих товарів) і 
мінімального набору послуг (далі – набір послуг), необхідних для задоволення основних соці-
альних і культурних потреб особистості.

Прожитковий мінімум визначається нормативним методом у розрахунку на місяць на 
одну особу, а також окремо для тих, хто належить до основних соціальних і демографічних груп 
населення, в т. ч. окремої групи – осіб, що втратили працездатність.

Набір продуктів харчування формується центральним органом виконавчої влади, який за-
безпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, з використанням нормативів 
фізіологічної потреби організму людини у продуктах харчування виходячи з їх хімічного складу 
й енергетичної цінності з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров’я.

Основним принципом формування набору продуктів харчування є підтримання повноцін-
ного функціонування організму людини.

Набір непродовольчих товарів формується центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері економічного розвитку, з використанням нор-
мативів забезпечення засобами гігієни, медикаментозними засобами, засобами захисту організму 
людини від впливу навколишнього середовища, а також засобами для влаштування побуту.

Основним принципом формування набору непродовольчих товарів є забезпечення збе-
реження здоров’я та підтримання життєдіяльності організму людини та з урахуванням культур-
но-побутових потреб особистості.

До набору послуг включаються житлово-комунальні, транспортні, побутові послуги, по-
слуги зв’язку, закладів культури, освіти, охорони здоров’я та ін.

Основними принципами формування набору послуг є: задоволення мінімальної потреби 
громадян у житлі, організації побуту, користуванні транспортом, закладами культури, у підтри-
манні зв’язку з навколишнім середовищем [7].

Відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2019 рік» від 23 листо-
пада 2018 р. № 2629-VIII розмір прожиткового мінімуму в 2019 р. на одну особу в розрахунку на 
місяць для осіб, які втратили працездатність, становить: із 1 січня 2019 р. – 1 497 грн, з 1 липня – 
1 564 грн, з 1 грудня – 1 638 грн [13].
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Це найнижчий показник прожиткового мінімуму, встановленого на 2019 рік, серед  
основних соціальних і демографічних груп населення.

Взагалі прожитковий мінімум є нижнім рівнем матеріальної забезпечуваності людини,  
за якого зберігаються умови для відновлення її життєвих сил [14, с. 143].

Звичайно в умовах постійного зростання вартості життя такий «прожитковий мінімум» 
не може забезпечити навіть звичайних життєвих потреб людини. Тому наявність цього уявного 
прожиткового мінімуму за достатньо високого рівня матеріальних статків сина чи дочки не може 
бути формальною підставою для відмови у позові. Справедливість як одна із засад регулювання 
сімейних відносин підкаже суду, яке рішення йому належить постановити [3, с. 396].

Сьогодні відмова суду в позовних вимогах щодо обов’язку утримувати непрацездатних 
батька, матір із підстави отримання ним, нею сукупного доходу, що перевищує розмір прожитко-
вого мінімуму, допустима лише, якщо вони не доведуть, що, незважаючи на це, все одно потре-
бують матеріальної допомоги.
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ЛЮЛЬЧУК Н.М.

ПОНЯТТЯ ТА СУТНІСТЬ ДОГОВОРУ ПРО НАДАННЯ ПРАВНИЧОЇ ДОПОМОГИ

Відповідно до ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» правнича 
допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації 
прав і свобод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення  
у разі порушення. У свою чергу, правові послуги – це надання правової інформації, 
консультацій і роз’яснень із правових питань; складення заяв, скарг, процесуальних 
та інших документів правового характеру; здійснення представництва інтересів особи  
в судах, інших державних органах, органах місцевого самоврядування, перед іншими 
особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі допомоги  
в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Відповідно 
до ч. 3 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» до договору 
про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. 
Цивільний кодекс України не містить загального поняття договору про надання 
правничої допомоги, характеристики його суб’єктів, яких-небудь інших норм, 
спеціально цьому присвячених. Відтак уявлення про поняття, сутність і форму договору 
про надання правничої допомоги має складатися на підставі загальних цивільно-
правових знань про договір з урахуванням специфіки правової природи договору про 
надання правничої допомоги. Договір про надання правничої допомоги – це договір, 
за яким правник зобов’язується надати клієнтові, котрий має певний юридичний 
інтерес у вирішенні проблемної правової ситуації, професійне юридичне сприяння  
з метою вирішення зазначеної ситуації у формах, передбачених чинним законодавством,  
а клієнт (фізична чи юридична особа) або особа, яка укладає договір в інтересах 
клієнта, або держава в особі відповідних державних органів, у випадках, передбачених 
законом, зобов’язується сплатити правникові винагороду за надану допомогу.

Ключові слова: правнича допомога, договір про надання правничої допомоги, 
правова послуга, адвокатура, правник.

According to Article 1 of the Law of Ukraine “On Free Legal Aid”, legal aid is the 
provision of legal services aimed at ensuring the realization of human and citizen’s rights 
and freedoms, protection of these rights and freedoms, their restoration in case of violation. 
In turn, legal services are the provision of legal information, advice and clarification on 
legal issues; preparation of statements, complaints, procedural and other documents of 
legal nature; representation of the interests of a person in courts, other state bodies, local 
self-government bodies, before other persons; ensuring protection of the person against the 
charge; assisting a person in securing access to a person’s secondary legal aid and mediation. 
According to part 3 of Article 27 of the Law of Ukraine “On Advocacy and Legal Activities”, 
the general requirements of contract law apply to the contract on legal aid. At the same time, 
the Civil Code of Ukraine does not contain the general concept of a legal aid agreement, 
the characteristics of its subjects, any other norms specifically devoted to it. Therefore, the 
concept, nature and form of the legal aid contract should be based on general civil legal 
knowledge of the contract, taking into account the specific legal nature of the legal aid 
contract. Legal assistance contract is a contract under which a lawyer undertakes to provide a 
client who has a specific legal interest in resolving a problematic legal situation, professional 
legal assistance in order to resolve the situation in the forms provided by applicable law, and 
the client (physical or legal person) or the person who concludes the contract in the interests 
of the client, or the state in the person of the relevant state bodies, in the cases provided for by 
law, undertakes to pay the lawyer a fee for the assistance provided.

Key words: legal aid, legal aid agreement, legal service, advocacy, lawyer.



124

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВ Випуск 4, том 1, 2019

Вступ. Відповідно до ст. 1 Закону України «Про безоплатну правову допомогу» [1] прав-
нича допомога – це надання правових послуг, спрямованих на забезпечення реалізації прав і сво-
бод людини і громадянина, захисту цих прав і свобод, їх відновлення у разі порушення. У свою 
чергу, правові послуги – це надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових 
питань; складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійс-
нення представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого са-
моврядування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання 
особі допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації. Від-
повідно до ч. 3 ст. 27 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» [2] до договору 
про надання правової допомоги застосовуються загальні вимоги договірного права. Цивільний 
кодекс (далі – ЦК) України [3] не містить загального поняття договору про надання правничої 
допомоги, характеристики його суб’єктів, інших відповідних норм. Відтак уявлення про поняття, 
сутність і форму договір про надання правничої допомоги має складатися на підставі загальних 
цивільно-правових знань про договір з урахуванням специфіки правової природи договору про 
надання правничої допомоги.

Дослідженню питань цивільно-правового регулювання надання правничої допомоги при-
ділялася увага у наукових працях С. Борисенка, Є. Васьковського, І. Гловацького, А. Джуської, 
В. Личко, М. Кратенка, П. Павліша, В. Попелюшка, О. Святоцького, І. Синяка, А. Титова, І. То-
кмакова, В. Третьякової, О. Філонова, В. Шкарупи та інших дослідників. Втім, незважаючи на 
значну кількість наукових праць вітчизняних і зарубіжних вчених із відповідної проблематики, 
питання сутності договору про надання правничої допомоги лишаються недостатньо дослідже-
ними, особливо у контексті змін, яких зазнало законодавство України у 2016–2017 рр. [4; 5].

Постановка завдання. Мета статті полягає у дослідженні поняття та сутності договору 
про надання правничої допомоги, його правової природи.

Результати дослідження. Ст. 626 ЦК України [3] визначає, що договором є домовленість 
двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та 
обов’язків. Договори можуть бути одно-, дво- та багатосторонніми. Договір є відплатним, якщо 
інше не встановлено договором, законом або не випливає із суті договору.

Як зазначає В. Кисіль, сутність цивільного договору дозволяє визначати його як найбільш 
універсальний юридичний інструмент, який забезпечує заінтересованим особам можливість 
встановлювати, змінювати та припиняти відповідні цивільні права й обов’язки на основі вільно-
го волевиявлення й усвідомлення обов’язковості виконання умов договору [6].

На думку В. Луця, поняття «сутність» пов’язане із поняттям «зміст» цивільно-правово-
го договору, а для визначення цих понять і їх співвідношення доцільно насамперед розглянути 
легальне і доктринальне визначення договору як правового феномену. Науковець зазначає, що з 
положень ст. 626 ЦК України випливає, що договір належить до правових актів індивідуального 
характеру – юридичних актів, зокрема правочинів [7, с. 119–120]. Зрештою В. Луць доходить 
висновку, що сутність цивільно-правового договору становить угода (згода, домовленість, поро-
зуміння, консенсус тощо) двох або більше сторін, спрямована на встановлення, зміну або при-
пинення цивільних прав та обов’язків. Справедливість такого підходу підтверджується, зокрема, 
визначенням договору, наведеним у Законі України «Про захист прав споживачів» [8]: договір – 
усний чи письмовий правочин між споживачем і продавцем (виконавцем) про якість, терміни, 
ціну та інші умови, за яких реалізується продукція.

Сутність договору про надання правничої допомоги становить угода зацікавлених сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов’язків щодо надання 
правових послуг (надання правової інформації, консультацій і роз’яснень із правових питань; 
складення заяв, скарг, процесуальних та інших документів правового характеру; здійснення 
представництва інтересів особи в судах, інших державних органах, органах місцевого самовря-
дування, перед іншими особами; забезпечення захисту особи від обвинувачення; надання особі 
допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації) та їх оплати.

Щодо правової природи договору про надання правничих послуг, то у вітчизняній і зару-
біжній науковій доктрині можна виділити такі варіанти кваліфікації відповідного договору: як 
договору доручення [9, c. 162]; як договору підряду [10]; як договору оплатного надання послуг 
[11, c. 71]; непойменованого договору [12]; як змішаного договору [13, c. 33; 14].

Якщо проаналізувати зміст Розділу IV Закону України «Про адвокатуру і адвокатську  
діяльність» [2], можна побачити, що щодо змісту договору про надання правничої допомоги  
його положення обмежуються лише вказівкою на те, що «зміст договору про надання право-
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вої допомоги не може суперечити Конституції України та законам України, інтересам держави  
і суспільства, його моральним засадам, присязі адвоката України та правилам адвокатської ети-
ки». Ч. 2 ст. 30 [2] передбачає, що «порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодин-
на оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення тощо 
визначаються в договорі про надання правової допомоги», що підтверджує існування окремого 
договору як юридичної конструкції.

Вибір оптимальної договірної моделі взаємин правника з клієнтом зумовлений харак-
тером правових послуг. Найбільш вдалою юридичною конструкцією цього договору більшість 
науковців обґрунтовано вважають модель договору з оплатного надання послуг [15, c. 17–29;  
16, с. 7], тим більше, що фактично йдеться про надання правових послуг.

Правові послуги – це об’єкт цивільно-правових відносин, відтак норми, що регламен-
тують надання юридичних послуг, становлять цивільно-правовий інститут. Слід зазначити, що 
правовідносини, які складаються при наданні різних видів послуг, урегульовані не рівною мі-
рою. Зокрема, діяльність із надання правничої допомоги як системи правових послуг порівняно 
з іншими видами вимагає створення нормативно-правової бази, що відповідає реаліям сього-
дення. Для цього передусім необхідно визначитися зі змістом понять «послуга» та «правова по-
слуга». У юридичній літературі питання про правове визначення послуги пов’язується з: цільо-
вим призначенням послуги, її корисним ефектом від дій виконавця; здійсненням цих корисних 
дій виконавцем. Визначають такі характерні ознаки послуги: невідчутність; нерозривність між  
її наданням і споживанням; корисний ефект для замовника; зазвичай нематеріальний результат; 
найчастіше гарантований. Послуга становить сукупність певних дій (діяльність), які проводять-
ся виконавцем за завданням і на користь послугоодержувача, і з метою задоволення його певної 
потреби [17]. Закон України «Про захист прав споживачів» [8] визначає послугу як діяльність 
виконавця з надання (передачі) споживачеві певного визначеного договором матеріального чи 
нематеріального блага, що здійснюється за індивідуальним замовленням для задоволення його 
особистих потреб.

Щодо поняття «правові послуги» (правничі, юридичні тощо), воно наразі чітко не визна-
чене. Так, Закон України «Про безоплатну правову допомогу» [1], вдало вирішивши питання про 
співвідношення правничої допомоги та правових послуг, щодо останніх обмежився лише пере-
рахуванням їх видів. Оскільки правова послуга є різновидом послуги взагалі, їй повинні бути 
притаманні загальні ознаки, що відрізняють послугу від інших об’єктів цивільних прав. І, оскіль-
ки вона є специфічним видом послуг, їй також мають бути притаманні й риси, що вирізняють  
її із загального кола послуг. Як справедливо зазначає В. Третьякова, специфіка правової послуги 
полягає насамперед у характері самої діяльності та її виконавця [17]. Безпосереднім виконавцем 
може бути лише особа, котра має юридичну освіту (бажано вищу, що впливає, зокрема, на якість 
правової послуги), адже особисті потреби замовника пов’язані з юриспруденцією і правом. Ще 
однією характерною рисою правової послуги може бути розрив у часі між її наданням і резуль-
татом, а також може передбачатися поява проміжних результатів (наприклад, складання процесу-
альних документів у ході судового представництва). Отже, правову послугу як предмет договору 
про надання правничої допомоги можна визначити як діяльність (сукупність дій) виконавця, що 
має юридичну освіту (правника), за завданням і на користь послугоотримувача (клієнта), з метою 
задоволення його особистих потреб, пов’язаних із юриспруденцією і правом (у т. ч. з вирішенням 
проблемної правової ситуації або запобіганням її настанню), у процесі її здійснення, спрямована 
на одержання матеріального чи нематеріального результату. Слід також підкреслити, що задово-
лення особистих потреб, пов’язаних із юриспруденцією і правом, передбачає певний юридичний 
інтерес клієнта, адже не можуть розглядатися як правові послуги, наприклад, послуги освітнього 
характеру у сфері права. Також зміст правової послуги, яка не виключає настання матеріального 
результату, відрізняється від класичного трактування послуги як такої, що «споживається у про-
цесі вчинення певної дії або здійснення певної діяльності» (ст. 901 ЦК України [3]).

Найчастіше зміст правничої допомоги становить послуга без передачі клієнтові упред-
метненого результату (за винятком випадків складання правником різних документів правового 
характеру, правових висновків тощо). У разі, коли особа потребує захисту своїх прав та інтересів, 
їй необхідна саме юридична допомога з боку правника-адвоката. Однак слід зазначити, що прав-
ник у процесі виконання доручення клієнта практично завжди переслідує досягнення певного 
нематеріального результату надання юридичної допомоги, одержання певного блага для клієнта: 
винесення судового рішення про присудження майна, призначення пенсій, винесення виправду-
вального вироку, призначення більш м’якого покарання тощо. Водночас не можна говорити про 
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те, що предметом надання правничої допомоги є саме конкретний результат, оскільки досягнення 
цього результату не залежить виключно від волі й здібностей правника. Зауважимо, що, напри-
клад, чинні Правила адвокатської етики безпосередньо не містять заборон щодо орієнтування 
угоди на певний результат (так, ст. 30 Правил передбачає, що право на отримання гонорару не 
залежить від результату виконання доручення, якщо інше не передбачене договором про надання 
правничої допомоги. Тобто договір може пов’язувати право на отримання гонорару з досягнен-
ням певного результату) [18].

Основною особливістю предмета договору про надання правничої допомоги виступає 
мета надання правничої допомоги – захист прав і інтересів клієнта. Виходячи з цього можна 
віднести договір про надання правничої допомоги до каузальних договорів [19, с. 196–197]. Як 
відзначає Р. Мельниченко, це може бути як пряма (у формі судового представництва), так і опосе-
редкована (у вигляді консультування, складання процесуальних і інших документів) участь прав-
ника у вирішенні юридичного конфлікту за участю клієнта [20]. Зважаючи на широкий спектр 
правових послуг, що складають зміст правничої допомоги, можемо говорити не лише про вирі-
шення юридичних конфліктів, але й про запобігання їм.

Договір про надання правничої допомоги є оплатним, зокрема, у силу положень п. 4 ч. 1 
ст. 1, ст. 30 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» [97]. Безоплатні послуги, 
крім прямо передбачених законом винятків (окремі випадки безоплатного зберігання, доручен-
ня, довірчого управління), звичайно не входять до предмету цивільно-правового регулювання. 
Необхідно відзначити, що термін «безкоштовно», який використовується у законодавстві (безко-
штовна медична, правнича допомога тощо), не є синонімом «безоплатно» стосовно особи, котра 
безкоштовно надає певне благо. У подібних випадках витрати на надання послуги, наданої безко-
штовно, відшкодовуються особі, що надала послугу, за рахунок коштів бюджету або спеціальних 
фондів.

Договір про надання правничої допомоги належить до двосторонньо-зобов’язувальних, 
синалагматичних угод, адже обов’язок клієнта виплатити правникові винагороду зумовлюється 
зустрічним обов’язком правника надати клієнтові правничу допомогу. Це означає, що, за загаль-
ним правилом, стосовно до договору про надання правничої допомоги кожна зі сторін зобов’яза-
на до виконання тільки доти, поки виконання зустрічної вимоги залишається можливим, відтак 
зажадати виконання зобов’язання від іншої сторони можна, лише виконавши своє зобов’язання. 
Крім того, сторонам заздалегідь відомий обсяг надання послуг за договором, як у частині обсягу 
правничої допомоги, так і в частині виплачуваної винагороди. Винятком є договори абонент-
ського юридичного обслуговування, де заздалегідь невідомо, у якому обсязі замовникові буде по-
трібно сприяння правника і якою мірою внесена абонентська плата буде реально відпрацьована, 
а також випадки встановлення в договорі про надання правничої допомоги погодинної оплати 
праці правника.

Чинне законодавство не містить безпосередніх вказівок про те, що правові послуги на-
лежить до групи особистих. Відсутність щодо договорів про надання послуг норм, аналогіч-
них тим, що визначають особисте виконання при здійсненні представництва чи виконанні дору-
чення, також не прояснює питання про можливість правонаступництва за такими договорами.  
Ст. 515 ЦК України передбачає, що заміна кредитора не допускається у зобов’язаннях, нероз-
ривно пов’язаних з особою кредитора. Також відповідно до ч. 3 ст. 512 ЦК України кредитор 
у зобов’язанні не може бути замінений, якщо це встановлено договором або законом [3]. Деякі 
дослідники допускають можливість зміни сторони в договорі про надання правничої допомоги 
на стороні правника за наявності поважних причин (наприклад, через хворобу) і за згодою клієн-
та [11]. На наш погляд, у разі виникнення ситуації, у якій правник через об’єктивні причини не 
здатен здійснювати подальше виконання договору про надання правничої допомоги, за винятком 
випадків, якщо угода про надання юридичної допомоги укладена з юридичною фірмою, керую-
чим партнером адвокатського бюро тощо, він повинен укласти з клієнтом угоду про розірвання 
договору, аби клієнт міг звернутися за правничою допомогою до іншого правника. Правонаступ-
ництво на стороні клієнта, на нашу думку, за загальним правилом не є можливим у силу особи-
сто-довірчих відносин між правником і довірителем. Крім того, у правонаступника може бути 
інший правовий інтерес у суперечці або інша, відмінна від погодженої раніше, правова позиція. 
Водночас можуть існувати випадки, коли правонаступництво на стороні клієнта може мати міс-
це, наприклад, якщо йдеться про абонентське обслуговування юридичної особи, в якої відбулася 
зміна власника (адже ми розглядаємо правничу допомогу ширше, ніж суто захист або інші форми 
адвокатського представництва).
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Хоча досліджуваний договір і має ознаки публічної оферти [11, c. 86; 13, c. 36–40], як 
публічну угоду його не можна кваліфікувати не лише внаслідок специфіки статусу правника, але  
й через те, що публічний договір припускає укладання угоди з кожним, хто виявить таке бажання. 
Це означало б, що у правника не було б можливості відмовитися від укладання договору. Однак, 
наприклад, ст. 28 Закону України «Про адвокатуру і адвокатську діяльність» [2] передбачає ви-
падки, коли адвокат не має права укладати відповідний договір або має відмовитися від договору. 
Необхідно також зауважити, що публічність у цьому разі виступає на противагу фідуціарності. 
Що стосується можливої кваліфікації договору про надання правничої допомоги як споживчого, 
це можливо у випадках, якщо таку угоду клієнт укладає з юридичною особою або правником, за-
реєстрованим як індивідуальний підприємець, а клієнт замовляє правові послуги для особистих 
потреб, безпосередньо не пов’язаних із підприємницькою діяльністю або виконанням обов’язків 
найманого працівника. Тобто йдеться про відповідність договору ознакам, передбаченим Зако-
ном України «Про захист прав споживачів» [8].

Отже, модель договору про надання послуг цілком відповідає характеру послуг правника  
й оплатним засадам правовідносин. У разі здійснення юридичних дій від імені клієнта до відносин 
сторін також застосовуються правила про оформлення повноважень у представництві. Як слушно 
зазначає з цього приводу В. Богословець, «договірне правовідношення щодо надання правових по-
слуг, будучи цивільно-правовим, володіє рядом особливих рис, що виділяють договір щодо надання 
правових послуг з-поміж інших подібних зобов’язань. <…> досліджувані договори характеризу-
ються специфічним об’єктом, суб’єктним складом, предметом і фідуціарним характером» [21].

Висновки. За договором про надання правничої допомоги правник зобов’язується нада-
ти клієнтові, котрий має певний юридичний інтерес у вирішенні проблемної правової ситуації, 
професійне юридичне сприяння з метою вирішення зазначеної ситуації у формах, передбачених 
чиним законодавством, а клієнт (або особа, яка укладає договір в інтересах клієнта чи держава 
в особі відповідних державних органів, у випадках, передбачених законом) зобов’язується спла-
тити правникові винагорода за надану допомогу. Вважаємо доцільним доповнити ЦК України 
таким визначенням договору про надання правничої допомоги та загальними положеннями щодо 
його укладання і виконання.
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МАМЧУР Л.В., ТКАЧ О.О.

НОВІТНІ РІЗНОВИДИ КОНОСАМЕНТУ 
В МІЖНАРОДНИХ МОРСЬКИХ ПЕРЕВЕЗЕННЯХ ВАНТАЖУ

У статті досліджене поетапне удосконалення правового інституту коносамента 
як типової юридичної форми правовідносин із міжнародних морських перевезень 
вантажів, що відбувалося в останні чверть століття в умовах появи і розвитку 
нових телекомунікаційних технологій і засобів обробки інформації. Стаття 
містить історичний огляд спроб спрощення загальновизнаної системи видачі та 
використання коносамента починаючи з 1990 р. Зміни виглядали як технології 
прискореного обміну даними для укладення традиційного коносамента, а також 
як створення типових моделей обігу е-коносамента у замкнених міжнародних 
системах. Зокрема, у статті проаналізовано специфіку функціонування найбільш 
поширеної сьогодні системи обігу е-коносамента Болеро; наводяться порівняння 
цієї системи із пілотними проектами CargoDocs, e-titleTM та edoxOnline, 
описуються їх переваги та недоліки.

Виділяючи позитивні та негативні аспекти прообразів електронного 
коносамента, автори наголошують на інертності системи міжнародного приватного 
морського права стосовно необхідних змін, а також домінуванні правового 
регулювання (шляхом укладання міжнародних договорів і прийняття національних 
законів) над історично детермінованим поступовим формуванням звичаїв ділового 
обороту у юридичному визнанні новітніх форм коносамента в епоху діджиталізації.

Дослідники роблять висновок про сформованість передумов для запровадження 
надсучасної версії електронного коносамента – смарт-коносамента, що 
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використовує новітню цифрову технології блокчейн, яка повністю незалежна 
від будь-якої юрисдикції, а отже, має глобальний характер. Серед переваг смарт-
коносамента названі критично малі швидкість, вартість, затрати часу, людського та 
матеріального ресурсу тощо.

Автори розцінюють використання смарт-коносамента у міжнародних морських 
перевезеннях вантажів як невідворотній процес і наполягають на активізації 
законотворчих зусиль державних органів, портів, судновласників і логістичних 
компаній у глобальному масштабі задля створення єдиних правил обігу смарт-
коносамента.

Ключові слова: міжнародні морські перевезення вантажів, коносамент, 
електронний коносамент, Болеро, Типовий закон ЮНСІТРАЛ, блокчейн, смарт-
коносамент.

The paper is concerned with the gradual improvement of the bill of lading as a typical 
legal form of legal relations for international maritime cargo transportation, which occurred 
in the last quarter of a century in the conditions of appearance and development of new 
telecommunication technologies and information processing facilities.The article provides 
a historical overview of attempts to simplify the generally recognized system of issuing 
and using bills of lading since 1990. The changes were seen as accelerated data exchange 
technologies for traditional bills of lading, as well as the creation of standard models for the 
circulation of e-bill of lading in closed international systems. It is analyzed the specifics of 
the functioning of Bolero system which is the most widespread e-bill of lading circulation 
system today; this system is compared with CargoDocs, e-titleTM and edoxOnline pilot 
projects. The article describes all general advantages and disadvantages of them.

By highlighting the positive and negative aspects of the electronic bill of lading 
prototypes, the authors emphasize the inertia of the international private maritime law 
system in regard to the necessary changes. Besides attention is drawn to the dominance 
of legal regulation (by international agreements and adoption of national laws) over the 
historically determined gradual formation of customary business practices in the legal 
recognition of the latest forms of bill of lading in the age of digitization.

Conclusionsaredrawnabouttheexistanceofprerequisitesfortheintroductionof a state-
of-the-art electronic bill of lading – smart bill of lading. Smart bill of lading is a result 
of the use of the latest digital blockchain technology. Such technology is completely 
independent of any jurisdiction hence it is global in scope.

Among the advantages of smart bill of lading is speed, low cost, low consumption of 
time, human and material resources and so on.

The authors consider the use of smart bill of lading in international maritime cargo 
transportation as an inevitable process. They insist on stepping up the legislative efforts 
of government agencies, ports, ship owners and logistics companies globally to create 
uniform rules for the circulation of smart bills of lading.

Кey words: international maritime shipping, bill of lading, electronic bill of lading, 
Bolero, UNCITRAL ModelLaw, block chain, smart bill of lading.

Вступ. Історично морські шляхи людство прокладало для освоєння територій і регіональ-
ного та трансконтинентального перевезення вантажів. Значні погодні та інші природні й екс-
плуатаційні ризики, висока вартість спорядження морського судна, людський фактор в умовах 
тривалої ізоляції екіпажу у плаванні, потреби оптимізації строків вантажно-розвантажувальних  
і митних операцій у порту не йшли в жодне порівняння з аналогічними викликами для наземного 
транспорту, що зумовило появу особливого виду товарно-розпорядчого транспортного докумен-
та – коносамента, який укладається за уніфікованою формою у документарному вигляді та по-
свідчує наявність зобов’язань між перевізником і відправником і заміняє відповідний договір на 
перевезення вантажу морем у класичному вигляді.

У торговельному мореплавстві, що традиційно регламентувалося звичаями і практикою 
ділового обороту, норми є надзвичайно стабільними; проте починаючи з другої половини ХХ ст. 
ця сфера змушена була сприймати міжнародно- правові новації ведення торгівлі [1, ст. 11, 13],  
що визнавали договором досягнення між контрагентами домовленості за його істотними умова-
ми у листуванні, яке згодом перетворилося в електронне.
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Сьогодні у морських перевезеннях реальною альтернативою паперовому коносаменту 
виступає електронний коносамент. Необхідність заміни е-коносаментом класичного варіанту 
зумовлена очевидною архаїчністю процедури оформлення та передачі останнього, що призво-
дить до економічних втрат. Цифровізація вселенського масштабу, поглинаючи бізнес і публічне 
управління, демонструє очевидні переваги над нецифровими (традиційними) процедурами. Тому 
надання подібним сучасним технологіям легального статусу є надзвичайно бажаним, а у недале-
кій перспективі – невідворотним, і Україна як європейська морська державане може залишатися 
осторонь.

Використання е-коносамента у сфері морських перевезень з 80-х рр. ХХ ст. регламенту-
валося низкою міжнародних договорів і на рівні національного законодавства окремих країн;  
є також держави, в яких е-коносамент використовується, але не має легального статусу. Доктри-
нально можливості відтворення е-коносаментом функцій паперового досліджували М. Стер-
лі, С. Гірвін, Дж.-П. Родріг, К. Малюков, А. Голубчик, П. Катюха. Натомість в Україні питання  
е-коносамента є недослідженим, а українські науковці (О. Кужко, Р. Шелудяков, А. Жаріков, А. Пе-
репелиця) наполягають на простій заміні паперової форми класичного коносамента на електронну.

Постановка завдання. Метою статті є систематизація правових засад використання но-
вітніх варіацій е-коносамента з урахуванням чинного міжнародного нормативного поля й осо-
бливостей сучасних цифрових технологій, що забезпечують їх обіг.

Результати дослідження. Питання оперативності та безпечності обміну документами 
між контрагентами завжди актуальне, оскільки пов’язане з рядом ризиків, передусім економіч-
них. Фахівці стверджують, що зазвичай взаємодія між різними суб’єктами поставки здійснюєть-
ся телефоном, факсом чи електронною поштою. Таких взаємодій може бути більше 200 у ході 
узгодження дій по одній угоді з близько 30 суб’єктами. Виконання необхідних дій розтягується 
у часі, що спричиняє затримку відвантаження, наслідком чого є зайві витрати. Так, близько 48% 
контейнерів прибувають у порти більш ніж за 12 годин до зазначеного розкладу, і їх скупчення 
збільшує час, а отже, і вартість очікування у портах. Вартість опрацювання й управління обігом 
міжнародних торгових документів можуть складати 20% транспортних витрат від вартості това-
рів за одне перевезення [2], а це приблизно 5–10% від вартості товарів, перевезених за рік. Крім 
цього, науковці зазначають, що матеріальний коносамент може бути підробленим і навіть втра-
ченим, що покладає на перевізників відповідальність за таких обставин [3]. З метою мінімізації 
витрат і ризиків постали питання про визнання обігу е-коносаментів і правового врегулювання 
такого обігу.

Відповідно до Гамбурзьких правил 1978 р., коносаментом є документ, що підтверджує 
договір морського перевезення та отримання чи завантаження вантажу перевізником, у відповід-
ності до якого перевізник зобов’язаний здати вантаж в обмін на пред’явлення такого документа 
[4]. У правилах Інкотермс визначені три важливі функції, які виконує коносамент: доказ постав-
ки товару на борт судна; доказ укладення договору перевезення; засіб передання прав на товар  
у дорозі іншій стороні шляхом передачі їй паперового документа [5]. Для того, щоб е-коносамент 
міг прийматися замість паперового, перелічені функції мають бути відтворені в електронному 
форматі.

Були спроби прирівняння електронних коносаментів до паперових. У версії Інкотермс 
1990 р. почала допускатися заміна паперових документів електронними повідомленнями за умо-
ви, що сторони домовилися підтримувати зв’язок в електронній формі [5]. Згодом було прийнято: 
Правила Міжнародного морського комітету для електронних коносаментів (1990 р.), Типовий 
закон ЮНСІТРАЛ про електронну торгівлю (1996 р.), Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні 
підписи (2001 р.), Конвенція ООН про використання електронних повідомлень у міжнародних 
договорах (2005 р.), Роттердамські правила (2008 р.), Типовий закон ЮНСІТРАЛ про електронні 
передавальні записи (2017 р.).

Правила Міжнародного морського комітету для електронних коносаментів (1990 р.) ма-
ють рекомендаційний характер, тобто діють лише у разі визнання їх положень державою. У них 
передбачається, що сторони погоджуються не заявляти заперечень проти того, що договір пе-
ревезення або супровідні документи не мають матеріальної форми. Тобто коносамент, що був 
виданий в електронній формі та за змістом відповідає нормам національного законодавства, авто-
матично прирівнюється до письмового (паперового), якщо сторонами погоджено використання 
Правил 1990 р. Хоча Правила не стали широко застосовуватися на практиці, їх норма «інфор-
мація, яка міститься в електронному документі, має таку саму силу, як і паперовий документ» 
заклала основу обігу е-коносаменту [6].
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Типовий закон про електронну торгівлю 1996 р. теж має рекомендаційний характер, але 
застосовується ширше – у 71 країні. Правова природа Типового закону 1996 р. полягає в тому, що 
він розроблений Комісією ООН з прав міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ) як модельний норма-
тивний акт, а держави використовують його як основу при розробленні власного законодавства; 
такі закони прийняті у деяких штатах Канади та США, Австралії, В’єтнамі, Мексиці, ОАЕ, ПАР, 
Cингапурі та інших державах [7].

Цей акт закріплює принципи права електронної торгівлі, а саме: недискримінації, тех-
нологічної нейтральності та функціональної еквівалентності. Принцип недискримінації гаран-
тує те, що документ не буде позбавлений юридичної сили, дійсності чи позовної сили лише на 
підставі того, що він складений в електронній формі. Принцип технологічної нейтральності 
припускає прийняття положень, які є нейтральними щодо використовуваної технології. Це оз-
начає, що, враховуючи швидкі темпи технологічного прогресу, норми закону не прив’язані до 
конкретної технології, таким чином, розраховані на те, щоб дозволити використання майбутніх 
технологічних розробок без внесення додаткових змін. Принцип функціональної еквівалентно-
сті встановлює критерії, за якими електронні повідомлення можуть бути розглянуті як еквіва-
лент повідомлень у паперовому вигляді. Так, ст. 17 Закону встановлює можливість передачі прав  
і обов’язків шляхом передачі електронних даних. Формат файла не важливий, важлива можли-
вість прочитати, продемонструвати та використовувати надалі його зміст. До файла може дода-
ватися електронний індосамент, що підтверджує передачу прав на електронний документ [8].

Тому К.А. Малюков дійшов справедливого висновку, що з Правил випливає: електронний 
транспортний документ може виконувати всі функції документа на паперовому носії та прирів-
нюватися до нього за правовим статусом [9, с. 130].

Конвенція ООН про договори повністю або частково морського міжнародного перевезен-
ня вантажів 2008 р., або Роттердамські правила, також включають положення щодо правового 
статусу е-коносаменту, але досі не чинна без достатньої кількістю ратифікацій державами.

Всі названі нормативні акти зазначають, що обмін електронними даними (надсилання 
EDI-повідомлень (англ. Electronic Data Intercharge)) можливий за умови, що сторони заздалегідь 
про це домовилися як безпосередньо між сторонами, так і шляхом залучення третьої особи-посе-
редника (провайдера), що надає такі послуги.

За таким принципом працює Болеро – електронна система, яка формує е-коносамент шля-
хом отримання внесених даних сторін договору в електронний Регістр. Система Болеро включає 
в себе дві складові частини. Перша частина – це Звід правил (Bolero Rulebook), суть якого – при-
єднання користувачів системи до типової загальної угоди. Угода передбачає порядок використан-
ня коносамента Болеро і реалізацію прав та обов’язків, що виникають внаслідок укладення такої 
угоди. Друга складова частина – Регістр прав (title registry). Це регістр у вигляді електронної 
системи, за допомогою якого здійснюється реєстрація прав на конкретні коносаменти [10].

У рамках системи Болеро всі дії з коносаментом фіксуються в Регістрі. Електронний ко-
носамент видається тоді, коли перевізник направляє до Регістру електронне повідомлення, що 
містить електронний підпис. У повідомленні вказується перший «держатель» е-коносамента. 
Така дія у правовому значенні є аналогічною видачі паперового коносамента, отже, володіння 
е-коносаментом у системі Болеро є еквівалентом фактичного володіння паперовим коносамен-
том. Право на коносамент і, відповідно, на вантаж, представлений у ньому, може бути передано 
держателем коносамента іншій особі шляхом надсилання ним електронного повідомлення до Ре-
гістру з вказанням нового держателя. Тобто відбувається скасування контрольних прав першого 
держателя (продавця), які передаються до наступного держателя (покупця). За таким самим ал-
горитмом будь-який держатель е-коносамента, вказаний у Регістрі перевізником або попереднім 
держателем, може поставити вимогу видачі вантажу шляхом направлення електронного повідом-
лення, яке міститиме електронний підпис і вказівки перевізнику, у Регістр [11].

У звіті ЮНКТАД (UNCTAD) про електронну торгівлю відзначається, що коносамент 
Болеро має перевагу щодо паперових документів у плані швидкості використання і передачі, 
а також захисту інформації. Проте виникають складності, коли у процесі перевезення виникає 
необхідність взаємодії з третіми особами. Це передусім пов’язано з пред’явленням коносамента 
митним та іншим державним органам [10]. Варто звернути увагу на те, що цей звіт був складе-
ний у 2001 р. і, очевидно, ситуація з пред’явленням електронних документів державним органам 
поступово змінюється. Наприклад, Директивою ЄС 2010/65 встановлено обов’язок судна нада-
вати цифрові документи, адаптовані до узгоджених форм звітності, в Єдине національне вікно 
(National Single Windows) [12]. Метою створення ЄНВ є об’єднання інформації з приводу суден  
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і вантажів в електронному вигляді одноразово. Вся інформація збирається в одному місці і до неї 
є доступ у всіх органів, отримання дозволу чи іншої дії від яких є обов’язковим при морському 
перевезенні вантажу [13]. Бачимо, отже, що цифровізація державного управління найближчим 
часом усуне існуючі перешкоди використання е-коносаментів.

Крім необхідності взаємодії з третіми сторонами, вантаж, що прямує до місця призна-
чення, може бути проданий особі, яка не є учасником системи Болеро. Ці обставини стають під-
ставою для повернення до паперової форми коносамента [11]. Наприклад, при перевезенні на-
фтоналивних вантажів іменні коносаменти зустрічаються рідко. Це означає, що у момент, коли 
трейдер завершує завантаження чергового судна, він майже завжди не знає точно найменування 
кінцевого отримувача вантажу. Такою є специфіка бізнесу нафтотрейдерів – поки товар перебу-
ває на шляху слідування, він може бути перепроданий неодноразово. Можливість перепродажу 
закладена у функції оборотоздатності коносамента [14].

З моменту комерційного запуску у 1999 р. систему Болеро використовують у Великій Бри-
танії, Нідерландах, Швеції, Гонконзі, США та інших країнах. Кількість морських сполучень, які 
обслуговуються з допомогою системи Болеро, зростає. Крім того, коносамент Болеро використо-
вують не тільки вантажовідправники, перевізники та вантажоотримувачі, але й банки, зацікавле-
ні в ефективній заміні традиційних коносаментів на електронні [15].

Відзначимо, що система Болеро має більше переваг, ніж недоліків. Основним плюсом є те, 
що сторонам достатньо лише приєднатися до системи та прописати її використання в договорі. 
Обмін е-коносаментами у Болеро є швидким і безпечним, дозволяє уникнути затримок і мате-
ріальних втрат. Наприклад, у 2018 р. компанією Swire Shipping був використаний е-коносамент 
Болеро при здійсненні морського перевезення зерна з Австралії у Нову Зеландію, що не тільки 
забезпечило швидкість, точність і безпеку, але і дозволило оцифрувати такі важливі торговельні 
та нормативні документи, як фітосанітарні сертифікати [16].

Система Болеро дає можливість використовувати переваги спеціалізованого страхуван-
ня ризиків на морі із зобов’язань щодо третіх осіб, які виникають внаслідок експлуатації суден 
(загибель людей, нанесення тілесних ушкоджень екіпажу, пошкодження та втрата вантажу, за-
бруднення нафтою, зіткнення тощо). Міжнародна група P&I (Protection & Indemnity) покриває 
страхуванням приблизно 90–95% світового тоннажу, але за е-коносаментами – лише з чотирьох 
електронних систем: Болеро, а також CargoDocs від Electronic Shipping Solutions, e-titleTM від 
E-Title Authority PteLtd та edoxOnline, створена GlobalShare С.А. [17].

Електронний Регістр, запропонований Болеро у 1999 р., у 2017 р. почав замінюватися тех-
нологією блокчейн. Блокчейн (aнгл. blockchain) – це механізм, що застосовує метод шифрування, 
відомий як криптографія, та використовує специфічні математичні алгоритми з метою створення та 
підтвердження безперервно зростаючої бази даних. У цю базу дані можуть лише включатися, тому 
вже внесені дані неможливо видалити, внаслідок чого формується «ланцюжок транзакцій» [18].

Адаптований до цієї технології договір морського перевезення вантажу є інтеграцією ко-
носамента й акредитиву у безперервний електронний ланцюг інформації, що може бути переві-
рена, та транзакцій. Це дозволяє отримати узгоджений документ, що не може бути підроблений, і, 
таким чином, більш ефективно виконує свої юридичні функції: договору перевезення, правовста-
новлюючого та товаророзпорядчого документа. Для акредитиву блокчейн дозволяє автоматично 
виконати розрахунки за контрактом після виконання зазначених вимог (точний час, кількість, 
місцезнаходження й умови) і залежно від застосування міжнародних комерційних правил угоди 
(Інкотермс). Це є особливо актуальним, оскільки підприємствам доводиться сплачувати додатко-
ві витрати за простій через те, що контейнери перевищують час вільного перебування в терміна-
лах внаслідок затримки у видачі документації або підтвердження оплати, про що зазначалося на 
початку статті [19].

Перший проект із використання е-коносамента на технології блокчейн (смарт-коносамен-
та) був реалізований за допомогою системи CargoXSmart Bill of Lading, що продемонструвала 
переваги такої форми коносамента. 27 липня 2018 р. з Шанхаю на борту вантажного корабля 
«Ever Safety» був відправлений контейнер до порту Копер (Словенія). За офіційними даними 
логістичної компанії CargoX, яка обслуговувала це перевезення, попередньо узгодивши між сто-
ронами форму коносамента та порядок його передачі, на цю дію було витрачено декілька хвилин. 
Вартість такого коносамента складає 15 доларів США, що складає приблизно 15% вартості папе-
рового коносамента, який би передавався кур’єрськими службами по всьому світу [20].

Висновки. Базовим для обігу е-коносаментів є Типовий закон ЮНСІТРАЛ 1996 р., 
оскільки він закріплює основні принципи прирівняння е-коносаменту до класичного паперового 
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варіанту. Навіть за відсутності прямої вказівки в законі е-коносамент є легальним відповідно до 
принципу нейтральності, але лише в тих юрисдикціях, де норми Типового закону імплементова-
ні, або ж у разі вибору іншої юрисдикції за принципом автономії волі.

Слід відзначити достатній рівень правової регламентації обігу е-коносамента, що забез-
печує активне існування цифрових систем обігу, зокрема посередницької системи Болеро. Проте 
технології обігу е-коносамента виглядають застарілими порівняно із найновішою, повністю де-
централізованою технологією блокчейн.

Успішність проектів із використанням блокчейн означає, що повторне проведення подіб-
них транзакцій невідворотнє; зважаючи на популярність технології, слід очікувати її правового 
врегулювання в найближчому майбутньому. Вже зараз стрімкий розвиток технологій призвів до 
ситуації, коли до кінця не визнаний у глобальному масштабі е-коносамент починає замінювати-
ся смарт-коносаментом, хоч децентралізована технологія блокчейн юридично ще не закріплена. 
Щоб не створювати перешкод у здійсненні світової торгівлі, держави, порти, вантажовідправ-
ники, судновласники та логістичні компанії повинні спрямувати спільні зусилля на уніфікацію 
правил обігу е-коносамента в частині смарт-коносамента, щоб на їх основі створити єдину (гло-
бальну) безколізійну законодавчу базу.
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НАСТУПНИЦТВО У ПРАВАХ ТА ОБОВ’ЯЗКАХ 
ЩОДО ВІДШКОДУВАННЯ МОРАЛЬНОЇ (НЕМАЙНОВОЇ) ШКОДИ

У статті досліджується питання переходу права (обов’язку) щодо відшкодування 
моральної шкоди. У вітчизняному законодавстві до 2003 р. було відсутнє як 
доктринальне, так і законодавче його регулювання. Така ситуація зумовлювалася 
як правовою природою правовідносин, які виникають у зв’язку із завданням 
моральної шкоди конкретній, чітко визначеній особі, так і пануючим радянським 
поглядом на особисті немайнові правовідносини, які можуть бути лише об’єктом 
правової охорони цивільного права, але не об’єктом його регулювання. Встановлено, 
що наявність відповідного законодавчого забезпечення є необхідною умовою 
наступництва в правах та обов’язках щодо відшкодування моральної шкоди, позаяк 
за правовою природою такі права й обов’язки мають особистий характер.

Автором висловлене позитивне ставлення до норм ч. 3 ст. 1230 та ч. 2 ст. 1231 
Цивільного кодексу (ЦК) України, якими передбачено перехід до спадкоємців 
прав (обов’язків) щодо відшкодування моральної шкоди, завданої спадкодавцю 
або спадкодавцем. Основною метою таких винятків є прагнення законодавця не 
припиняти правовідношення із завдання шкоди і не звільняти заподіювача від 
обов’язку щодо її відшкодування лише внаслідок настання смерті потерпілого 
або заподіювача. Відшкодування приурочено до присудження судом відповідної 
компенсації. Обґрунтовано, що саме на етапі присудження правовідношення щодо 
відшкодування моральної шкоди набуває рис визначеності через конкретизацію 
судом розміру компенсації. Оскільки моральна шкода в силу ч. 3 ст. 23 ЦК України 
відшкодовується переважно у формі сплати грошей або передачі майна – діях, які 
може виконати будь-яка особа, – смерть кредитора або боржника у цих відносинах 
вже не паралізує наступного обороту прав (обов’язків).

У статті вивчається й аналізується зарубіжний досвід, урахування якого дозволяє 
зробити висновок, що можливість переходу права (обов’язку) на відшкодування 
моральної шкоди до правонаступників існує і в зарубіжних законодавствах. 
Стверджується, що перші законодавчі кроки на шляху врегулювання питання 
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наступництва у правах та обов’язках щодо відшкодування моральної шкоди  
є свідченням включення останніх до цивільного обороту і дає підстави стверджувати 
про можливість віднесення їх до числа об’єктів не лише універсального, але  
й сингулярного правонаступництва.

Ключові слова: правонаступництво, визначеність майнового права, особисті 
немайнові права, зобов’язання, вимога.

The issue of the transfer of a right (obligation), arising out of non-pecuniary damage, 
has been investigated in the article. Until 2003, there was no doctrinal or legislative 
regulation in domestic legislation. Such situation was conditioned by the nature of legal 
relationship, arising out of non-pecuniary loss, to a specific, well-defined person, and 
also by the dominant Soviet view of personal non-property relationships, which can 
only be the object of legal protection of civil law, but not the object of its regulation.It 
has been established that the existence of appropriate legal support is a prerequisite for 
succession in the rights and obligations for non-pecuniary damage, since such rights and 
obligations are of a personal nature by their essence.

The author has expressed a positive attitude to the norms of Part 3 of Art. 1230 and Part 
2 of Art. 1231 of the Civil Code (CC) of Ukraine, which provides for the transfer to the 
heirs of the rights (obligations) for compensation of non-pecuniary damage caused to the 
heir or by the heir. The main purpose of such exceptions is the intention of the legislator to 
not terminate the legal relationship, arising out of non-pecuniary damage,to not release the 
infringer from the obligation to compensate only as a result of the death of the victim or the 
delinquent. In this case, the compensation is confined to the award of appropriate sum by the 
court. It has been substantiated that it is precisely at the stage of awarding a legal relationship 
of compensation of non-pecuniary damage assumes a feature of certainty by specifying the 
amount of compensation by the court.Since moral damage by virtue of Part 3 of Art. 23 of CC 
of Ukraine is mainly compensated in the form of payment of money or transfer of property – 
actions that can be performed by any person – the death of the creditor or the debtor in this 
relationship no longer paralyzes the subsequent circulation of rights (obligations).

The article examines and analyzes foreign experience, which allows us to conclude 
that the possibility of transferring the right (obligation), arising out of moral damages, to 
the successors also exists in foreign legislation. It has been stated that the first legislative 
steps on the way of regulation of succession in the rights and obligations of non-pecuniary 
damage are an indication of their inclusion in the civil circulation and this gives grounds 
to allege that they are not only objects of universal, but of a singular succession as well.

Key words: succession, certainty of subjective property law, personal non-property 
rights, obligations, demand.

Вступ. Проблема можливості переходу права на відшкодування моральної шкоди в по-
рядку правонаступництва не є предметом прискіпливої наукової уваги. До прийняття у 2003 р. 
Цивільного кодексу (ЦК) України правове регулювання цього питання було відсутнє, що було 
викликане як правовою природою права на відшкодування моральної шкоди, яке є глибоко персо-
ніфікованим, належним конкретному суб’єкту, що не передбачало бодай теоретичної можливості 
заміни носія такого права, так і порівняною «молодістю» концепції немайнових правовідносин, 
які лише нещодавно звільнилися від стримуючого їхній розвиток радянського підходу про те, що 
право може лише охороняти, а не регулювати набуття і здійснення особистих немайнових прав 
(принаймні тих із них, які не пов’язані з майновими): допоки немайнові права не порушені, не 
існує і підстав для їх позитивного регулювання [1, с. 83; 5, с. 77–83].

Спростовуючи аргументи прихильників негативної концепції впливу цивільного права на 
особисті немайнові відносини, сучасна наука спирається на те, що, здійснюючи охорону суспіль-
них відносин, право тим самим піддає їх правовому регулюванню. Докорінні зміни в розумінні 
місця особистих немайнових прав у системі цивільних прав, що відбулися у вітчизняній доктрині 
в останні десятиліття, не могли не призвести до більш «розкутого» законодавчого регулюван-
ня особистих немайнових відносин. Одним із наслідків таких змін стала поява у ЦК України 
2003 р. норм ч. 3 ст. 1230, ч. 2 ст. 1231, якими допускається перехід до спадкоємців як вимог, так і 
обов’язків відшкодування моральної шкоди, якщо таке відшкодування було присуджено за життя 
спадкодавця-потерпілого або делінквента відповідно.
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Постановка завдання. У юридичній літературі навіть у ґрунтовних спеціальних дослі-
дженнях, присвячених питанням деліктної відповідальності та спадкування, автори переваж-
но обмежуються констатацією змісту наведених норм (Ю.О. Заіка, О.О. Отраднова [3, с. 74, 75;  
9, с. 306] і зазначають, що законодавчий дозвіл спадкування прав та обов’язків відшкодування мо-
ральної шкоди є винятком із загального правила про неможливість включення до складу спадщини 
прав та обов’язків особистого характеру (В.В. Васильченко, В.І. Крат) [2, с. 859, 860; 6, с. 148].

Незважаючи на те, що зазначені норми діють вже більше п’ятнадцяти років і за цей час 
не зазнавали змін, окремі автори досі дотримуються позиції про неперехідність прав на відшко-
дування моральної шкоди. Так, О.С. Кочина, вивчаючи питання про відшкодування моральної 
шкоди суб’єктам авторських і суміжних прав, відзначає, що це право «належить безпосередньо 
творцям, спадкоємці лише мають право вимагати дотримання особистих немайнових прав авто-
ра» [4, с. 124].

Ще під час обговорення новел проекту книги «Спадкове право» ЦК України однак з його 
розробниць, проф. З.В. Ромовська, наголошувала на існуванні різних думок у регулюванні пи-
тання про включення до складу спадщини обов’язку відшкодувати моральну шкоду. Зрозуміло, 
що існування наукових дискусій і судових спорів пояснюється тим, що моральна шкода фізичної 
особи-потерпілого виникає внаслідок порушення її особистих благ, стосується саме внутрішньої 
сфери людини, її почуттів, переживань і страждань. Обґрунтування цієї норми вчена вбачала  
в тому, що фактично успадковуються грошові суми, які потерпіла особа не встигнула одержати 
за життя. Водночас питання переходу права на відшкодування моральної шкоди до спадкоємців 
подібної наукової уваги не викликало[13, с. 101–103].

Насправді вирішення юридичної долі як прав потерпілої від завдання моральної шкоди 
особи, так і обов’язків делінквента щодо її відшкодування має, імовірно, вирішуватися на одних 
і тих же засадах: якщо нормою закону право на відшкодування, яке виникло на підставі винесе-
ного, проте ще не виконаного судового рішення, визнається об’єктом спадкового переходу, ана-
логічне правило має бути створено і для відповідного обов’язку.

Невизначеність у питаннях правонаступництва у зобов’язаннях щодо відшкодування мо-
ральної шкоди, очевидно, вимагає проведення більш прискіпливого аналізу й урахування пра-
вотворчого досвіду зарубіжних законодавств.

Метою статті є аналіз норм ч. 3 ст. 1230 та ч. 2 ст. 1231 ЦК України, відповідь на питання  
з приводу можливості та доцільності існування правових підстав для перенесення на пра-
вонаступника вимог і зобов’язань, які випливають із порушення особистих немайнових прав  
і завдання моральної шкоди, аналіз зарубіжного законодавства та доктрини, а також визначення 
подальших тенденцій розвитку правонаступництва в цій сфері.

Результати дослідження. Поза сумнівом, нормами ч. 3 ст. 1230, ч. 2 ст. 1231 ЦК України 
встановлюються істотні винятки із загального правила про неприпустимість наступництва у пра-
вах і обов’язках, що випливають із відносин особистого немайнового характеру. Тому доцільно 
зосередитися на відповіді на питання з приводу причин і доцільності таких змін.

В основу виникнення зобов’язання щодо відшкодування моральної шкоди законом  
(ч. 2 ст. 23 ЦК України) покладене розуміння її як втрат немайнового характеру у вигляді фізич-
ного болю, душевних страждань, інших негативних явищ, завданих особі незаконними діями або 
бездіяльністю інших осіб (абз. 1 п. 3 постанови Пленуму Верховного Суду України «Про судову 
практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди» від 31 березня 1995 р.  
№ 4) [11]. Очевидно, що такі наслідки правопорушення стосуються суто особистої сфери, є ін-
дивідуальними для кожної особи й оцінюються по-різному: у разі вчинення однієї і тієї самої дії 
хтось може заявити вимогу про сплату значного відшкодування, інший – не вважати відповідні 
дії порушенням своїх прав взагалі.

Особистий характер права (а рівно й обов’язку) щодо відшкодування моральної шкоди 
визначає, на перший погляд, і неможливість заміни його суб’єкта, переходу права в порядку пра-
вонаступництва. Ані на момент завдання моральної шкоди, ані на момент звернення кредитора 
до заподіювача з вимогою в судовому або позасудовому порядку, ані на момент розгляду справи 
судом відповідні права й обов’язки, будучи остаточно невизначеними, не здатні і переходити до 
правонаступників.

Водночас, якщо смерть потерпілого або заподіювача моральної шкоди настала вже після 
прийняття судом рішення про відшкодування, давній римський принцип припинення позовних 
вимог разом зі смертю їхніх носіїв (action personalis moritur cum persona) вже не діє. На цій ста-
дії розвитку правовідношення щодо відшкодування моральної шкоди набуває рис визначеності 
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через конкретизацію судом розміру компенсації. Оскільки моральна шкода в силу ч. 3 ст. 23 ЦК 
України відшкодовується переважно у формі сплати грошей або передачі майна – діях, які може 
виконати будь-яка особа, – смерть кредитора або боржника у цих відносинах вже не паралізує 
наступного обороту прав (обов’язків).

Можливість обмеженої циркуляції в обороті аналізованих вимог і зобов’язань, які мають 
джерелом порушення особистих немайнових благ, опосередковано може бути підтримана відпо-
відністю сучасним тенденціям судової практики, яка поширює норми про виконання грошових 
зобов’язань і на договірну, і на недоговірну (деліктну) сферу. Слід звернути увагу і на те, що 
у процесі оцінки судом обставин спору щодо відшкодування майнової шкоди велике значення 
надається визначеності змісту майнового права, а саме способу та розміру відшкодування. 
Джерелом визначеності майнового обов’язку особи, що завдала шкоди, може бути договір між 
потерпілим і заподіювачем, у якому сторони досягли згоди щодо розміру, способу та строків від-
шкодування, або рішення суду, зі змісту якого випливає спосіб і розмір відшкодування. «Тільки 
після конкретизації змісту зобов’язання про відшкодування шкоди за допомогою рішення суду 
або договору про відшкодування шкоди, – відзначає Верховний Суд, – те чи інше зобов’язання 
може бути кваліфіковане як грошове» [10].

Можна припустити, що причиною появи таких винятків є недоцільність звільняти боржника 
від обов’язку компенсації моральної шкоди потерпілому на підставі винесеного судового рішення 
лише через настання смерті останнього або звільняти спадкоємців боржника від такого обов’язку 
через настання його смерті. Поза сумнівом, правове регулювання, яке ставить виконання вже визна-
ченого обов’язку щодо відшкодування моральної шкоди в залежність від того, чи доживе до цього 
моменту кредитор або боржник, є несправедливим і давно потребувало свого корегування. Більше 
того, для заподіювача шкоди смерть потерпілої особи була економічно вигідною, адже назавжди при-
пиняла майнове зобов’язання щодо її відшкодування. Таким чином, відсутність правонаступництва  
у цій сфері латентно сприяла вчиненню заподіювачем незаконних діянь щодо потерпілої особи.

Можливість переходу права (обов’язку) на відшкодування моральної шкоди до право-
наступників існує і в зарубіжних законодавствах. Більше того, у тексті Принципів європейського 
права, що регулюють питання недоговірної відповідальності за шкоду, завдану іншою особою 
[14] (PELLiab. Dam.), основні засади правонаступництва у зобов’язаннях щодо відшкодування 
моральної шкоди (non-pecuniary damage) і майнової шкоди є тотожними. Різниця зумовлюється 
тільки тим, що, якщо право на відшкодування майнової шкоди, якої зазнав померлий потерпі-
лий, є об’єктом спадкового переходу в усіх державах-членах ЄС, то можливість наступництва 
щодо компенсації моральної шкоди є переважаючою та може бути супроводжена певними за-
боронами, винятками, умовами та застереженнями. Зокрема, судовою практикою Бельгії, Італії 
було напрацьовано положення про неперехідність вимог щодо моральної шкоди до спадкоємців 
особи, яка внаслідок завдання їй моральної шкоди померла, перебуваючи у несвідомому стані  
(п. 21, 22 ст. 2:202 (III)) PELLiab. Dam.). ЦК Нідерландів [15] умовою правонаступництва на-
зиває повідомлення потерпілим заподіювача про намір вимагати компенсації моральної шкоди 
або визнання такого права договором між ними (ч. 2 ст. 6:106); в Іспанії, Польщі, Греції, деяких 
інших державах [16] для визнання за правонаступником права на компенсацію вимагається ви-
знання заподіювачем вимог потерпілої особи або пред’явлення останнім позову до суду (п. 23, 
24 ст. 2:202 (III)) PELLiab. Dam.). ЦК Республіки Молдова [8], істотно реформований у 2018 р.  
у зв’язку з виконанням завдань щодо європейською інтеграції держави, у ч. 4 ст. 1419 закріплює, 
що право на відшкодування моральної шкоди переходить до правонаступників лише у разі, якщо 
воно встановлене мировою угодою або остаточним судовим рішенням.

Таким чином, визначення умов переходу у спадщину прав та обов’язків щодо відшко-
дування моральної шкоди не є чимось унікальним для українського законодавства. Водночас, 
незважаючи на безсумнівну корисність норм щодо можливості правонаступництва, умови, вста-
новлені ЦК України, є більш вимогливими порівняно з зарубіжними законодавствами, оскільки 
право на компенсацію вимагає не лише висловлення потерпілим наміру претендувати на відшко-
дування або заявлення ним своїх вимог, але і прийняття судового рішення на його користь.

Перші законодавчі кроки на шляху врегулювання питання наступництва у правах та 
обов’язках щодо відшкодування моральної шкоди є свідченням включення останніх до цивільно-
го обороту і дає підстави стверджувати про можливість віднесення їх до числа об’єктів не лише 
універсального, але й сингулярного правонаступництва. Очевидно, що сьогодні це означає необ-
хідність відступу від ідеї заборони сингулярного правонаступництва і, насамперед, у доктрині 
цивільного права [7, с. 20; 12, с. 103].
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Передусім це дасть можливість потерпілій особі одержати реальну матеріальну компен-
сацію хоча і не від безпосереднього заподіювача, а від нового кредитора, якому він оплатно від-
ступить право грошової вимоги про відшкодування. Загроза передання вимоги новому кредитору 
може позитивно вплинути і на поведінку боржника, полегшити проведення з ним переговорів 
щодо компенсації, укладення мирової угоди. Аналогічний позитивний ефект досягатиметься  
й у разі переведення боргу заподіювачем, неспроможним виконати зобов’язання, на нового борж-
ника, кандидатуру якого схвалить потерпілий.

Висновки. Проведене дослідження дає підстави сформулювати такі висновки:
1) аналіз змісту норм ч. 3 ст. 1230, ч. 2 ст. 1231 ЦК України, які є єдиними у вітчизняно-

му законодавстві, що регулюють питання переходу до правонаступників зобов’язань із відшко-
дування моральної шкоди, свідчить про допустимість переходу до спадкового правонаступника 
прав та обов’язків, які мають особистий характер. Причиною появи таких винятків є недоціль-
ність звільняти боржника від обов’язку компенсації моральної шкоди потерпілому на підставі 
винесеного судового рішення лише через настання смерті останнього або звільняти спадкоємців 
боржника від такого обов’язку через настання його смерті. До запровадження таких змін для за-
подіювача шкоди смерть потерпілої особи була економічно вигідною, адже назавжди припиняла 
майнове зобов’язання щодо її відшкодування. Таким чином, відсутність правонаступництва у цій 
сфері латентно сприяла вчиненню заподіювачем незаконних діянь щодо потерпілої особи;

2) умовами правонаступництва у правах (обов’язках) щодо відшкодування моральної 
шкоди є: а) визначений характер вимоги, що досягається за допомогою прийняття судом рішен-
ня, в якому визначений розмір відшкодування; б) майнова (насамперед грошова) форма відшко-
дування;

3) урегулювання вітчизняним законодавцем питання наступництва у правах та обов’язках 
щодо відшкодування моральної шкоди є свідченням включення останніх до цивільного обороту 
і дає підстави стверджувати про можливість віднесення їх до числа об’єктів не лише універсаль-
ного, але й сингулярного правонаступництва.

Список використаних джерел:
1. Братусь С.Н. Предмет и система советского гражданского права. Москва : Госюриздат, 

1963. 198 с.
2. Васильченко В.В. Загальні положення про спадкування. Цивільний кодекс України.  

Постатейний коментар у двох частинах / відп. ред. А.С. Довгерт, Н.С. Кузнєцова. Київ : Юсті-
ніан, 2006. Ч. 2. Глава 84. С. 839–861.

3. Заіка Ю.О. Спадкове право в Україні: становлення і розвиток : монографія. Київ : КНТ, 
2007. 288 с.

4. Кочина О.С. Порядок відшкодування моральної (немайнової) шкоди при порушенні ав-
торських та суміжних прав в Україні : дис. … канд. юрид. наук. Київ, 2017. 253 с.

5. Красавчиков О.А. Гражданское правоотношение. Советское гражданское право : учеб-
ник : в 2 т. / под ред. О.А. Красавчикова. Москва : Высшая школа, 1985. Т. 1. Глава 3. С. 65–97.

6. Крат В.І. Спадкування права на відшкодування збитків, моральної шкоди та сплату не-
устойки. Науково-практичний коментар (пояснення, тлумачення, рекомендації з використанням 
позицій вищих судових інстанцій, Міністерства юстиції, науковців, фахівців). Т. 12: Спадкове 
право / за ред. І.В. Спасибо-Фатєєвої. Серія «Коментарі та аналітика». Харків : ФОП Лисяк Л.С., 
2009. Ст. 1230. С. 145–149.

7. Крашенинников Е.А. Основные вопросы уступки требования. Очерки по торговому 
праву : сборник научных трудов / под ред. Е.А. Крашенинникова. Ярославль, 1999. С. 3–29.

8. О модернизации Гражданского кодекса и внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты. Закон Республики Молдова от 15 ноября 2018 г. № 133. URL: http://lex.justice.md/
ru/378416/ (дата звернення: 20.10.2019).

9. Отраднова О.О. Проблеми вдосконалення механізму цивільно-правового регулювання 
деліктних зобов’язань : монографія. Київ : Юрінком Інтер, 2014. 328 с.

10. Постанова Верховного Суду у складі колегії суддів Другої судової палати Касацій-
ного цивільного суду від 03 квітня 2019 р., судова справа № 757/3725/15-ц. Єдиний держав-
ний реєстр судових рішень України: офіційний веб-сайт. URL: http://www.reyestr.court.gov.ua/
Review/81171053 (дата звернення: 26.10.2019).

11. Про судову практику в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: 
постанова Пленуму Верховного Суду України від 31 березня 1995 р. № 4. Офіційний веб-сайт 



139

Цивільне право і цивільний процес; сімейне право; міжнародне приватне право

Верховної Ради України. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/v0004700-95 (дата звернення 
30.09.2019).

12. Пушай В.І. Уступка вимоги і переведення боргу в цивільних правовідносинах (за ма-
теріалами судової практики) : монографія. Харків : Екограф, 2010. 180 с.

13. Ромовська З. Реформа спадкового права. Українське право. Київ : Видавництво «Пра-
во», 1997. Число 1. С. 101–107.

14. Principles of European Law. Non-Contractual Liability Arising out of Damage Caused by 
Another. Vol. 7. Prepared by C. von Bar. Munich, 2009. 1383 p. URL: https://books.google.com.ua/boo
ks?id=pxq7APMCAJUC&pg=PR8&lpg=PR8&dq=principles+of+european+law.+non-contractual+lia
bility+text&source=bl&ots=0X2cSMZZ95&sig=ACfU3U3xjd38AamQfHwQjMzOQb3NwVm0RQ&
hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwi7juuar_nkAhXDl4sKHcGPCYQ4PBDoATAIegQICRAB#v=onepage&
q=transfer&f=false (Last accessed: 10.10.2019).

15. Civil Code of the Netherlands (BurgerlijkWetboek): revised in 1992. URL: http://www.
dutchcivillaw.com/civilcodegeneral.htm (Last accessed: 01.10.2019).

16. Stasi A. General Principles of Thai Private Law. Singapore: Springer Science+Business 
Media, 2016. 287 р. Р. 110. URL: ttps://books.google.com.ua/ books?id=gZnlDAAAQBAJ&pg
=PA69&lpg=PA69&dq=General+Principles+of+Thai+Private+Law&source=bl&ots=L3-hcHb_
m9&sig=ACfU3U2murqJF7l9 k6qSCT4OMC0Unhkw5w&hl=ru&sa=X&ved=2ahUKEwiNytS815n
lAhXvwYsKHQy6AjQ4ChDoATABegQICBAB#v=onepage&q=GeneralPrinciplesofThaiPrivateLaw
&f=false (Last accessed: 11.10.2019).

© САБОДАШ Р.Б. – кандидат юридичних наук, доцент, доцент кафедри цивільного права 
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка)

УДК 347.113 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.23

САБОДАШ Р.Б.

ЕВОЛЮЦІЙНЕ ТЛУМАЧЕННЯ КОНВЕНЦІЇ ПРО ЗАХИСТ ПРАВ ЛЮДИНИ 
І ОСНОВОПОЛОЖНИХ СВОБОД ЯК СПОСІБ СТВОРЕННЯ 

НОВИХ НОРМ У ПРИВАТНОМУ ПРАВІ

Ця стаття присвячена дослідженню еволюційного тлумачення Конвенції про 
захист прав і основоположних свобод людини, яке здійснюється Європейським 
судом із прав людини, в частині меж здійснення такого тлумачення. Необхідність 
такого дослідження пов’язана із тим, що Страсбурзький суд нерідко розширює 
або ж взагалі встановлює новий зміст норм національного права. З цією метою 
автор аналізує рішення Європейського суду з прав людини, що присвячені змісту 
еволюційного тлумачення. Одним із таких рішень є справа редакції «Правое дело», 
де Суд визнав, що відсутність на національному рівні достатньої законодавчої бази, 
яка б давала змогу  журналістам використовувати отриману з інтернету інформацію 
без страху піддатися санкціям, серйозно перешкоджає змозі преси відігравати роль 
«сторожового пса демократії». Таким чином, Суд розширив положення ст. 42 Закону 
України «Про друковані засоби масової інформації» (в зазначену статтю не вносилися 
зміни з моменту її прийняття), тим самим створивши нове положення національного 
законодавства України, яким звільнив журналістів від відповідальності за передрук 
інформації, яка була отримана ними з мережі Інтернет. 

Крім того, автор зосереджується на справах, в яких  Європейський суд із прав 
людини вимагає від національних органів влади достатньою мірою врахувати 
принципи, що випливають із його рішень щодо аналогічних питань, навіть якщо 
вони стосуються інших держав. Варто наголосити також на тому, що Страсбурзький 
суд також іменує себе конституційним судом  європейського публічного порядку, 
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оскільки, на його переконання, він постановляє остаточне авторитетне рішення  
у сфері захисту прав людини.

За результатами дослідження автор дійшов висновку, що рішення Європейського 
суду з прав людини не змінює змісту міжнародного договору − Конвенції про 
захист прав і основоположних свобод людини, а лише розширює зміст наявних 
у ньому прав і свобод, створюючи при цьому «нове правило» для національних 
правових систем, яке використовує у своїй подальшій практиці незалежно від того, 
в рішенні проти якої країни містилося «створене ним правило».

Ключові слова: еволюційне тлумачення, практика ЄСПЛ, нове правило,  
 обов’язковість рішень, друковані ЗМІ.

The paper analyses evolutionary interpretation of the Convention for the Protection 
of Human Rights and Fundamental Freedoms by the European Court of Human Rights 
in relation to the limits of its implementation. The author focuses on the decisions of 
the European Court of Human Rights on the content of evolutionary interpretation. One 
such decision is the case of the Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine. 
The Сourt stated Internet plays in the context of professional media activities and its 
importance for the exercise of the right to freedom of expression generally. Therefore 
the Court considers that the absence of a sufficient legal framework at the domestic 
level allowing journalists to use information obtained from the Internet without fear of 
incurring sanctions seriously hinders the exercise of the vital function of the press as 
a “public watchdog”. In the Court’s view, the complete exclusion of such information 
from the field of application of the legislative guarantees of journalists’ freedom may 
itself give rise to an unjustified interference with press freedom under Article 10 of the 
Convention. Therefore, the Court changed Ukrainian law – specifically the Press Act – 
by creating a new rule of national law that exempts journalists from civil liability for 
verbatim reproduction of material published in the Internet.

Special attention is paid to cases in which the European Court of Human Rights 
requires national authorities to take due account of the principles that follow from its 
decisions on similar issues, even if they concern other States. It also should be noted that 
the Strasbourg Court calls itself a constitutional court of European public order, since it 
makes the final and most authoritative decision in the field of human rights protection.

It is concluded that the European Court of Human Rights does not change the content 
of an international treaty, it merely expands the content of rights and freedoms already 
existing in it. At the same time the Strasbourg Court creates a “new rule” for national 
legal systems and these “new rules” must be taken into account by the Governments of 
all the High Contracting Parties.

Key words: evolutionary interpretation, practice ECtHR, new rule, Press Act, 
decisions on similar issues.

Вступ. У статті 9 Конституції України зазначено, що чинні міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства 
України. Укладення міжнародних договорів, які суперечать Конституції України, можливе лише 
після внесення відповідних змін до Конституції України. Водночас у статті 55 Конституції Укра-
їни передбачено, що кожен має право після використання всіх національних засобів юридичного 
захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ 
чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. 

Законом України «Про міжнародні договори України» передбачено, що чинні міжнародні 
договори України підлягають сумлінному дотриманню Україною за нормами міжнародного пра-
ва (частина 1 статті 15); чинні міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана 
Верховною Радою України, є частиною національного законодавства і застосовуються в порядку, 
передбаченому для норм національного законодавства (частина 1 статті 19), а якщо міжнародним 
договором України, який набрав чинності в установленому порядку, встановлено інші правила, 
ніж ті, що передбачені у відповідному акті законодавства України, то застосовуються правила 
міжнародного договору (частина 2 статті 19).

Законом України «Про ратифікацію Конвенції про захист прав і основоположних свобод 
людини 1950 року, Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції» ратифіковано 
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Конвенцію про захист прав і основних свобод людини 1950 року, підписану від імені України 
9 листопада 1995 року, Перший протокол, протоколи N 4 і N 7 до Конвенції, підписані від імені 
України 19 грудня 1996 року, та протоколи N 2 і N 11 до Конвенції, підписані від імені Украї-
ни 9 листопада 1995 року у м. Страсбурзі, а також повністю визнано на території України дію 
статті 25 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 року щодо визнання компе-
тенції Європейської комісії з прав людини приймати від будь-якої особи, неурядової організації 
або групи осіб заяви на ім’я Генерального Секретаря Ради Європи про порушення Україною 
прав, викладених у Конвенції, та статті 46 Конвенції про захист прав і основних свобод людини 
1950 року щодо визнання обов’язковою і без укладення спеціальної угоди юрисдикції Європей-
ського суду з прав людини в усіх питаннях, що стосуються тлумачення і застосування (виділе-
но – Р.С.) Конвенції.

Крім того, відповідно до статті 17 Закону України «Про виконання рішень та застосування 
практики Європейського суду з прав людини» суди застосовують під час розгляду справ Конвен-
цію та практику Суду як джерело права. 

Здійснюючи тлумачення Конвенції про захист прав і основоположних свобод, Європей-
ський суд із прав людини нерідко встановлює нові норми (правила поведінки) для національного 
законодавства держав − учасниць Конвенції, що не охоплюються чинним національним законо-
давством, або змінює це законодавство.  

Постановка завдання. Метою цієї статті є з’ясування того, до яких меж Страсбурзький 
суд може «розвивати» права, гарантовані Конвенцією.

Результати дослідження. Перш за все зазначимо, що Європейський суд із прав людини 
активно застосовує у власній практиці принцип еволюційного (динамічного) тлумачення, також 
відомий як «живий інструмент». Цей спосіб тлумачення не є новим, а був запозичений Європей-
ським судом із прав людини із практики конституційних судів, який у сучасному конституцій-
ному праві зводиться до того, що конституції призначені для гарантування стабільності певного 
набору основних принципів, які мали бути захищені від ефемерних політичних змін. З іншого 
боку, обставини людського життя постійно, а іноді різко змінюються, закликаючи до нової інтер-
претації конституції порівняно із тією, що закладалась у неї її творцями [1].

Зазначена проблема постала і перед Європейським судом із прав людини. Зрештою, Стра-
сбурзький Суд дійшов такого висновку: по-перше, права, гарантовані Конвенцією, мають тлума-
читись у світлі сьогодення; по-друге, такий «сучасний зміст права» має бути прийнятним у де-
мократичному суспільстві і бути спільною цінністю Договірних Держав; по-третє, Суд не надає 
вирішального значення змісту, що вкладається у право  державою – респондентом [1].

Так, у рішенні Loizidou v. Turkey (Preliminary Objection) Європейський суд із прав людини 
констатував, що Конвенція є живим інструментом, який має тлумачитися в світлі сучасних умов, 
і цей принцип міцно вкоренився в прецедентному праві Суду. Звідси випливає, що ці положення 
не можуть бути інтерпретовані тільки у спосіб, що був визначений авторами Конвенції і вираже-
ний ними понад сорок років тому. Крім того, об’єкт і мета Конвенції як інструменту для захисту 
кожної людини вимагають, щоб її положення тлумачились і застосовувались таким чином, щоб  
її гарантії були практичними і ефективними [2].

У рішенні по справі Rantsev v. Cyprus and Russia Суд вказує на те, що його діяльність має 
на меті не тільки вирішити передані йому справи, а й, у більш загальному плані, витлумачити, 
захистити і розвинути правила, встановлені Конвенцією, і зробити тим самим внесок у дотри-
мання державами зобов’язань, які вони взяли на себе як Договірні Сторони. У цьому ж рішенні 
Суд зазначає, що хоча першочерговим завданням конвенційного механізму захисту прав людини  
є компенсація збитків, заподіяних конкретній особі, його місія полягає ще й в тому, щоб ви-
рішити порушені у справі проблеми з точки зору громадського порядку, у спільних інтересах, 
підвищуючи тим самим планку загальних стандартів захисту прав людини і розширюючи судову 
практику у галузі захисту цих прав у всіх державах − учасницях Конвенції.[3]

Однак Європейський суд ніколи не допускав такого застосування цього принципу, що міг 
би призвести до встановлення права, яке завчасно не гарантувалось Конвенцією. Так, у справі 
Johnston and Others v. Ireland Суд вказав на те, що не можна користуватись еволюційним тлума-
чення для виведення права, яке б завчасно не було включено до Конвенції [4].

Отже, Європейський суд із прав людини, розширюючи зміст прав, гарантованих Кон-
венцію, застосовує загальновизнані серед конституційних судів та наднаціональних трибуналів 
принципи тлумачення, серед яких і принцип еволюційного тлумачення. При цьому Суд визначає, 
що він не має наміру створювати чи захищати права, що не були з тих чи інших підстав включені 
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до тексту Конвенції, а розвиває наявні в ній права в тому значенні, що вкладався у зміст цих прав 
на відповідному етапі розвитку принципів права, які є загальновизнаними в  демократичному 
суспільстві.

Викладене, вочевидь, не означає, що здійснене Судом тлумачення Конвенції не створює 
«нове правило» для національних правових систем Високих Договірних Сторін. Зокрема, по-
ширеними є випадки, коли національне право не гарантує або урегульовує захист права, гаран-
тованого Конвенцією, значно вужче за «стандарт» гарантування такого права у демократичному 
суспільстві. 

По суті, встановлене Європейським судом із прав людини «нове правило» зводиться до 
висновку про сумісність чи несумісність певної принципової правової проблеми в національній 
правовій системі Високої Договірної Держави, виявленої в процесі розгляду конкретної справи, зі 
«стандартом», установленим Конвенцією. Встановлене в такій спосіб «правило поведінки» засто-
совується Судом під час розгляду справ, де виявлена аналогічна принципова правова проблема. 

Так, за обставинами справи Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine [5]  газета 
опублікувала анонімний лист, завантажений із вебсайту новин. Лист містив твердження про те, 
що посадові особи управління Служби безпеки України в Одеській області причетні до незакон-
них і корупційних діянь і, зокрема, мають зв’язки з членами організованих злочинних угрупо-
вань. У тому ж році один із фігурантів листа звернувся до суду [національного] з позовом про 
захист гідності та ділової репутації. Національні суди задовольнили позов і не знайшли підстав 
для звільнення заявників [відповідачів у національному суді] від цивільної відповідальності на 
підставі статті 42 Закону України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», 
оскільки вебсайт, на який вони посилалися, не був друкованим засобом масової інформації, заре-
єстрованим відповідно до статті 32 зазначеного Закону.

Приймаючи рішення в цій справі, Європейський суд із прав людини взяв до уваги роль, 
яку відіграє інтернет у контексті професійної діяльності засобів масової інформації, і його важли-
вість для спільного здійснення права на свободу вираження поглядів. Суд визнав, що відсутність 
на національному рівні достатньої законодавчої бази, яка б давала змогу журналістам використо-
вувати отриману з інтернету інформацію без страху піддатися санкціям, серйозно перешкоджає 
змозі преси відігравати роль «сторожового пса суспільства». На думку Суду, повне виключення 
такої інформації з області застосування законодавчих гарантій журналістських свобод може саме 
по собі спричинити неправомірне втручання у свободу преси, гарантовану статтею 10 Конвенції.

Цим рішенням Суд розширив положення статті 42 Закону України «Про друковані засоби 
масової інформації» (в зазначену статтю не вносилися зміни з моменту її прийняття), тим самим 
створивши нове положення національного законодавства України.

Цей приклад не є поодиноким, і Європейський суд із прав людини постійно вдається до 
де-факто розширення змісту норм національного права тієї чи іншої країни. Забезпечуючи дотри-
мання принципу ефективного тлумачення, Суд вважає своїм обов’язком забезпечити дотримання 
здійсненого ним тлумачення іншими державами, у правовій системі яких існує та сама принци-
пова проблема. 

Так, у своєму рішенні по справі Opuz v. Turkey [6] Європейський суд з прав людини за-
значив, що «з огляду на те, що Суд забезпечує остаточне авторитетне тлумачення прав і свобод, 
визначених у розділі I Конвенції, Суд розгляне питання, чи національні органи влади в достатній 
мірі врахували принципи, що випливають з його рішень щодо аналогічних питань, навіть якщо 
вони стосуються інших держав». Однак ще до рішення справі Opuz v. Turkey Суд зазначав, що 
він має своїм завданням висвітлювати, захищати та розвивати правила, встановлені Конвенцією.

Повертаючись до згаданої нами справи Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel  
v. Ukraine, зауважимо, що однією з підстав для винесення цього рішення була практика Європей-
ського суду з прав людини щодо місця преси в демократичному суспільстві та ролі, яку відіграє 
інтернет у цьому суспільстві, що була висловлена Судом у кількох його інших рішеннях, напри-
клад, у справах Times Newspapers Ltd v. United Kingdom та Observer and Guardian v. the United 
Kingdom. [5] Водночас справа Editorial Board of Pravoye Delo and Shtekel v. Ukraine стала підста-
вою для постановлення рішення у справі Delfi AS v. Estonia. [6]

Висновки. Отже, здійснюючи еволюційне тлумачення, Європейський суд із прав людини 
не змінює змісту міжнародного договору, а лише розширює зміст наявних у ньому прав і сво-
бод, створюючи при цьому «нове правило» для національних правових систем, яке використовує  
у подальшій практиці незалежно від того, в рішенні проти якої країни містилося «створене ним 
правило».
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ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ДІТЕЙ

Стаття присвячена вивченню права інтелектуальної власності, суть якого 
становлять особисті немайнові права інтелектуальної власності та майнові права 
інтелектуальної власності, зміст яких вивчається стосовно дитини. Правовий 
статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. Зроблено огляд відомих 
та видатних винаходів, які зробили діти. Розглядається можливість підтримки 
дитячого винахідництва державою. Обґрунтовується значення постійної підготовки 
фахівців у сфері інтелектуальної власності та підтримки винахідництва. 

Автор пропонує розглянути умови, за яких дитина може набувати права 
інтелектуальної власності, обсяг таких прав та способи розпорядження.

У статті зазначається, що здатність до оригінального творчого мислення 
поширена дуже широко, можна стверджувати, що вона властива більшості 
нормальних людей. Як показує світовий досвід, дитячі винаходи часто 
впроваджуються в практику і працюють в інтересах суспільства. Актуальним 
та дискусійним питанням для України є досвід патентного відомства Польщі. 
Можливо, діяльність однієї громадської організації або адвокатського бюро могла б 
заповнити цю нішу, як інформаційну, так і практичну з надання правової допомоги.

Наводиться та докладно описується приклад у Нідерландах Інституту Lego, який 
активно залучає дітей як експертів, оскільки вважає дитяче креативне мислення 
дуже цінним для нових розробок. Останнім часом в Україні активізувалась 
діяльність зі стимулювання інженерної думки. 
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Розглядаються приклади винаходів дітей: вакуумна трубка для створення 
зображень, ліки від гикавки, медичний інструмент для прослуховування серця  
та інших внутрішніх органів людини та інші. 

Особливість правової складової частини питання набуття, здійснення та захисту 
прав інтелектуальної власності для дитини полягає в тому, що неповнолітній особі 
необхідна допомога батьків або інших дорослих людей. Адже винайти, створити, 
зобразити дитина може, а набути правову охорону, здійснити та захистити це 
право практично не видається можливості. І перша перешкода в цьому − сплата 
відповідних зборів та державного мита.

Зроблено узагальнення у світлі того, що Україна, визначаючи свій вектор 
подальшого економічного розвитку в сучасному геоекономічному просторі  
в жорстких умовах ринкової економіки, наголосила на інноваційному шляху, який 
для нашої країни, з огляду на її потенціал, є не тільки реальним, але й фактично 
єдиним у сучасних умовах переходу розвинених країн світу від економіки 
індустріального типу до постіндустріальної економіки, це дослідження набуває ще 
більшої актуальності. 

Ключові слова: права дитини, винахідництво, винаходи, інтелектуальна 
власність.

Considering that there are many objects of intellectual property rights, but at first 
glance the subject of acquiring such rights can be children for inventions, musical and 
literary works, computer programs, rights of performers. The main issue in this topic 
is whether the age of the physical person plays a significant role. Consequently, the 
legislator does not set age requirements.

A review of famous and outstanding inventions made by children was made. The 
possibility of supporting children’s inventions by the state is considered. The importance 
of constant training of specialists in the field of intellectual property and support of 
invention is substantiated.

An example is presented and described in detail in the Netherlands by the Lego 
Institute, which actively involves children as experts, as it considers children’s creative 
thinking very valuable for new developments. Recently in Ukraine the activity on 
stimulation of engineering thought has been intensified. Examples of inventions of 
children are considered. 

Namely, a vacuum tube for image creation, a cure for hiccups, a medical tool for 
listening to the heart and other internal organs of the person and others. The peculiarity 
of the legal component of the acquisition, exercise and protection of intellectual property 
rights for a child is that the minor needs the help of parents or other adults. It is almost 
impossible to invent, create, portray a child, but to obtain legal protection, exercise and 
protect this right. And the first obstacle in this is the payment of appropriate fees and 
state duties.

Generalization is made in the light that Ukraine, defining its vector of further 
economic development in the modern geo-economic space in the harsh conditions 
of a market economy, emphasized the innovative way, which is not only real for our 
country, but also virtually unique in the current conditions of transition of the developed 
countries of the world from the economy of industrial type to post-industrial economy, 
this study becomes even more relevant.It is emphasized that the state should also take 
care of creating the necessary conditions for preserving and strengthening its intellectual 
potential, as well as for finding ways of its qualitative development. The creation of such 
mechanisms, the development of strategies and relevant rules of law may be the next or 
a separate study.

Key words: child rights, invention, inventions, intellectual property.

Вступ. Актуальність цього дослідження зумовлена роллю творця не у створенні тільки 
інтелектуальної власності як такої, але і в існуванні сфери інтелектуальної власності взагалі. 
Розвиток національної творчості не має перспектив, якщо немає процесу підготовки фахівців, 
здатних до творчої праці, і автору не гарантована винагорода за його особисту творчу працю. 
Безумовно, це стосується усіх авторів незалежно від віку. 
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Нагадаємо деякі основні визначення, які важливі в контексті нашого дослідження. Так, 
правовий статус дитини має особа до досягнення нею повноліття. При цьому право інтелекту-
альної власності − це право особи на результат інтелектуальної, творчої діяльності або на інший 
об’єкт права інтелектуальної власності.

Право інтелектуальної власності становлять особисті немайнові права інтелектуальної 
власності та (або) майнові права інтелектуальної власності, зміст яких щодо певних об’єктів пра-
ва інтелектуальної власності визначається Цивільним кодексом України та іншим законом.

Право інтелектуальної власності є непорушним. Ніхто не може бути позбавлений права 
інтелектуальної власності чи обмежений у його здійсненні, крім випадків, передбачених законом.

Автор − це фізична особа, творчою працею якої створений твір.
Винахідник − людина, інтелектуальною, творчою діяльністю якої створено винахід. Як 

автором, так і винахідником може бути фізична особа незалежно від віку. Тобто суб’єктом звер-
нення до державного органу з метою отримання охоронного документа може бути і дитина. Адже 
в заявці на отримання патенту на винахід вік зазначати не потрібно. 

Ст. 420 Цивільного кодексу України вказує, що до об’єктів права інтелектуальної влас-
ності, зокрема, належать: літературні та художні твори; комп’ютерні програми; компіляції да-
них (бази даних); виконання; фонограми, відеограми, передачі (програми) організацій мовлення; 
наукові відкриття; винаходи, корисні моделі, промислові зразки; компонування (топографії) ін-
тегральних мікросхем; раціоналізаторські пропозиції; сорти рослин, породи тварин; комерційні 
(фірмові) найменування, торговельні марки (знаки для товарів і послуг), географічні зазначення; 
комерційні таємниці.

Зважаючи на те, що об’єктів права інтелектуальної власності багато, але, на перший по-
гляд, суб’єктом набуття таких прав дитина може стосовно винаходів, музичних та літературних 
творів, комп’ютерних програм, прав виконавців. Основне питання в цій тематиці полягає в тому, 
чи відіграє суттєву роль вік фізичної особи. Отже, законодавець не ставить вікових вимог. 

Закон України «Про авторське право і суміжні права» визначає об’єктами авторського пра-
ва твори в галузі науки, літератури і мистецтва: 1) літературні письмові твори белетристичного, 
публіцистичного, наукового, технічного або іншого характеру (книги, брошури, статті тощо);  
2) виступи, лекції, промови, проповіді та інші усні твори; 3) комп’ютерні програми; 4) бази даних; 
5) музичні твори з текстом і без тексту; 6) драматичні, музично-драматичні твори, пантоміми, 
хореографічні та інші твори, створені для сценічного показу, та їх постановки; 7) аудіовізуальні 
твори; 8) твори образотворчого мистецтва; 9) твори архітектури, містобудування і садово-парко-
вого мистецтва; 10) фотографічні твори, у тому числі твори, виконані способами, подібними до 
фотографії; 11) твори ужиткового мистецтва, у тому числі твори декоративного ткацтва, керамі-
ки, різьблення, ливарства, з художнього скла, ювелірні вироби тощо; 12) ілюстрації, карти, плани, 
креслення, ескізи, пластичні твори, що стосуються географії, геології, топографії, техніки, архі-
тектури та інших сфер діяльності; 13) сценічні обробки творів, зазначених у п. 1 цієї частини, 
і обробки фольклору, придатні для сценічного показу; 14) похідні твори; 15) збірники творів, 
збірники обробок фольклору, енциклопедії та антології, збірники звичайних даних, інші складені 
твори за мови, що вони є результатом творчої праці за добором, координацією або упорядкуван-
ням змісту без порушення авторських прав на твори, що входять до них як складові частини;  
16) тексти перекладів для дублювання, озвучення, субтитрування українською та іншими мовами 
іноземних аудіовізуальних творів; 17) інші твори. 

Передбачена цим Законом правова охорона поширюється тільки на форму вираження тво-
ру, а не на будь-які ідеї, теорії, принципи, методи, процедури, процеси, системи, способи, концеп-
ції, відкриття, навіть якщо вони виражені, описані, пояснені, проілюстровані у творі. 

Постановка завдання. Метою статті є розгляд умов, за яких дитина може набувати права 
інтелектуальної власності, обсяг таких прав та способи розпорядження.

Окремі питання щодо проблематики вказаного дослідження відображено у працях вче-
них-цивілістів та дослідників права інтелектуальної власності, які використовувалися автором, 
зокрема О. Дзери, Н. Кузнєцової, О. Кохановської, О. Підопригори, О. Святоцького, Г. Андро-
щука, О. Голяшкіна, В. Дроб’язка, Ю. Капіци. Але окремо та комплексно питання набуття прав 
інтелектуальної власності дитиною здійснено не було. На нашу думку, це питання і надалі не 
втратить актуальності.

Результати дослідження. Розглянемо загальновідомі факти про дітей-винахідників  
у світі та Україні. День дітей-винахідників (Kid Inventors Day) відзначається 17 січня. Чому саме 
17 січня? У цей день народився Бенджамін Франклін, який не тільки став одним із найвідоміших 
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політиків Америки, але проявив себе і в юні роки. У 11 років Франклін сконструював ласти для 
рук і ніг, про що і згадав у своїй біографії.

Треба сказати, що тоді в 1717 р. ласти не продавалися в магазинах. Їх взагалі не було. Ще 
Франклін виділився тим, що неодноразово удосконалював друкарський верстат, на якому працю-
вав в друкарні. Йому на той час ще не виповнилося 18 років. Також він запатентував крісло-гой-
далку і придумав позначення полярності електричних батарей − всім нам відомі + і -.

Серед дитячих винаходів зазначають, наприклад, снігохід, пластмасовий автомобіль,  
льодяники від гикавки, технології «розумного будинку», шрифт Брайля та багато іншого.

Сучасне телебачення багатьом зобов’язане Філо Фарнсуорт, який у 15 років представив 
своєму вчителю хімії проект електронної передачі зображень на великі відстані. Через 4 роки 
він розробив вакуумну трубку для створення зображень, в якій фосфор світився під впливом 
електронів. У 1927 р. він вперше здійснив передачу електронного зображення − горизонтальної 
лінії. До цього телебачення працювало на механічних модулях. А сам Фарнсуорт, якого вважали 
«божевільним генієм», став прототипом професора Хьюберта Фарнсуорта, героя анімаційного 
серіалу «Футурама». 

14-річний Джона Кон розробив пристрій Good Vibrations, що дає змогу перетворювати 
звукові хвилі на тактильні відчуття. Так люди, що погано чують, можуть відчути музику. Ця ідея 
спала Кону на думку, коли він приклався зубами до гітари, і в 2012 р. він став переможцем кон-
курсу Google Science Fair. 

13-річна школярка Меллорі Кьювмен із США винайшла ліки від гикавки. Це льодяники, 
до складу яких входять цукор і яблучний оцет. Новинка вже отримала назву Hiccupops.

15-річний школяр Суман Мулумуді надрукував на 3D-принтері чохол для iPhone, який 
робить із смартфона стетоскоп − медичний інструмент для прослуховування серця та інших вну-
трішніх органів людини.

Здатність до оригінального творчого мислення поширена, можна стверджувати, що вона 
властива більшості нормальних людей. Як показує світовий досвід, дитячі винаходи часто впро-
ваджуються в практику і працюють в інтересах суспільства. Наприклад, у Польщі у Варшаві 
вже більше десяти років працює бюро патентів на дитячі винаходи. За цей час у бюро надійшли 
десятки тисяч дитячих винаходів і проектів. Деякі з них запропоновані до впровадження в прак-
тику. Актуальним та дискусійним питанням для України є досвід патентного відомства Польщі. 
Можливо, діяльність і однієї громадської організації або адвокатського бюро могла б заповнити 
цю нішу, як інформаційну, так і практичну з надання правової допомоги.

У Нідерландах Інститут Lego активно залучає дітей як експертів, оскільки вважає дитяче 
креативне мислення дуже цінним для нових розробок. Останнім часом в Україні активізувалась 
діяльність зі стимулювання інженерної думки. На наш погляд, ця сфера є дуже перспективною 
як у форматі виникнення та створення нових винаходів, так і забезпечення їх правової охорони.

Шрифт Брайля − систему рельєфно-крапкової писемності для сліпих − придумав  
15-річний хлопчик Луї Брайль, який сам осліп на три роки в результаті нещасного випадку. Луї 
взяв за основу метод письма опуклими буквами, придуманий Валентином Хауі, і поєднав його  
із системою для посилки відомостей у нічний час, розробленою артилерійським офіцером Ша-
рлем Барб’є. Шрифт Барб’є виглядав як пробиті в картоні отвори і був, прямо скажемо, не дуже 
зручним. А ось шрифтом Брайля і нині користуються сліпі в усьому світі.

А в 2012 р. 14-річний хлопчик Джона Кон розробив пристрій, що дає людям, що слабо 
чують, змогу слухати музику.

Винахідниками можуть стати і зовсім маленькі діти. Наприклад, 8-річна Аланна Майерс 
(штат Флорида), намучившись у перев’язувальних пунктах із відбитими на асфальті колінами 
(наслідки катання на велосипеді), придумала засіб для безболісного зняття бинтів, що складаєть-
ся зі звичайного мила, лавандової олії і води.

Френк Епперсон, коли йому було 11 років, забув на вулиці склянку із содовою водою  
і ложкою всередині. Це було взимку, і до ранку вміст склянки замерз. Так з’явився морожений 
лимонад на паличці, який Френк і почав випускати пізніше, коли виріс і відкрив свій бізнес.

Максим Лема зі Львова в 12 років придумав робота, здатного відсканувати будь-яке примі-
щення, заміряти площу, скласти детальний план і відправити отримані дані на комп’ютер.

Хутряні навушники придумав 15-річний американець Честер Грінвуд у 1873 р. Він дуже 
любив кататися на ковзанах, одночасно слухаючи музику. А ось шапки ненавидів. Одного разу 
юнак мало не відморозив собі вуха. Тоді він звернувся до своєї бабусі з проханням пришити  
хутро до проводу за типом навушників. Свій пристрій він назвав «захисниками вух».
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У наш час 16-річний Вадим Хомич із Житомира придумав прилад, який блокує автомобіль 
із п’яним водієм.

12-річна китаянка Ву Сяоне, яка дуже любила географію, винайшла годинник, що показує 
одночасно час в 100 країнах світу.

Зважаючи на те, що об’єктів права інтелектуальної власності багато, але, на перший по-
гляд, суб’єктом набуття таких прав дитина може бути щодо винаходів, музичних та літературних 
творів, комп’ютерних програм, прав виконавців. Основне питання в цій тематиці полягає в тому, 
чи відіграє суттєву роль вік фізичної особи. Отже, законодавець не ставить вікових вимог. 

У статті ми навмисне не робимо огляду та не аналізуємо діяльність дітей у таких сферах, 
як виконання музичних творів, вокал, написання текстів, віршів, прози та безліч іншого. Не зга-
дуємо про сучасні напрями діяльності дітей: комп’ютерні ігри, блогінг, програмування тощо. 
Залишаємо місце читачам для фантазії та віримо, що кожен згадає таких відомих дітей.

Висновки. Під сферою інтелектуальної власності розуміється середовище з внутрішньою 
єдністю, в якому здійснюється сукупність різноманітних видів творчої, інтелектуальної діяльно-
сті людини, що охоплюють різні сфери економічного та суспільного життя, унаслідок чого ство-
рюються об’єкти інтелектуальної власності, права на які охороняються чинним законодавством  
і за своєю природою є нематеріальними. 

Особливість правової складової частини питання набуття, здійснення та захисту прав ін-
телектуальної власності для дитини полягає в тому, що неповнолітній особі необхідна допомога 
батьків або інших дорослих людей. Адже винайти, створити, зобразити дитина може, а набути 
правову охорону, здійснити та захистити це право практично не видається можливості. І перша 
перешкода в цьому − сплата відповідних зборів та державного мита.

У світлі того, що Україна, визначаючи свій вектор подальшого економічного розвитку  
в сучасному геоекономічному просторі у жорстких умовах ринкової економіки, наголосила  
на інноваційному шляху, який для нашої країни, з огляду на її потенціал, є не тільки реальним, 
але й фактично єдиним у сучасних умовах переходу розвинених країн світу від економіки ін-
дустріального типу до постіндустріальної економіки, це дослідження набуває більшої актуаль-
ності. Забезпечення конкурентоздатності економіки та досягнення успіху Україною на іннова-
ційному шляху її розвитку вже неможливе без ґрунтовного осмислення сучасного стану такого 
впливового чинника економіки, як інтелектуальна власність. На нашу думку, ця сфера і надалі 
буде привертати до себе увагу людей різного віку. 

Держава має опікуватися також питанням створення необхідних умов задля збереження 
й зміцнення свого інтелектуального потенціалу, а також пошуку шляхів його якісного розвитку. 
Створення таких механізмів, розроблення стратегій та відповідних норм права може бути наступ-
ним або окремим дослідженням.
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ШУЛЬГІН А.А.

МІСЦЕ ЕЛЕКТРОННИХ ГРОШЕЙ СЕРЕД ОБ’ЄКТІВ ЦИВІЛЬНИХ ПРАВ

Статтю присвячено дослідженню електронних грошей як об’єкта цивільних 
прав. Досліджуються питання правової природи електронних грошей та визначення 
їх як об’єкта цивільних прав та класифікація ознак. Визначено, що електронні 
гроші є ідеальною річчю – нематеріальним майновим благом, яка виражена  
в електронній формі та на яку поширюється правовий режим речі як виду об’єктів 



148

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВ Випуск 4, том 1, 2019

цивільних прав. Встановлено класифікаційні ознаки електронних грошей як 
об’єкта цивільних прав: є рухомою, подільною, споживною річчю, яка визначена 
родовими ознаками. Здійснене порівняння електронних грошей із традиційними 
грошима, зокрема визначено, що електронні гроші є новою формою вираження 
традиційних грошей. Особливість такої форми полягає у фізичних властивостях 
електронних грошей, зокрема електронні гроші перебувають у цифровій формі, 
що закріплені на матеріальному носії (сервер, електронна картка). Встановлено, 
що на теоретичному рівні електронні гроші розглядаються як «титульний знак», 
або як традиційні гроші в електронній формі, зокрема досліджено, що на території 
України відсутні оператори електронних грошових коштів, які здійснюють обіг 
електронних грошей як «титульних знаків». Досліджено судову практику щодо 
визначення електронних грошей як титульних знаків та як традиційних грошей 
в електронній формі. Здійснено поділ електронних грошей на фіатні та нефіатні 
та встановлено, що в Україні здійснюється емісія виключно фіатних електронних 
грошей, які підлягають рівноцінному обміну на традиційні гроші в банках України. 
Визначено, що електронні гроші є гнучким та універсальним засобом платежу, 
оскільки можуть бути переведені з матеріальної форми в електронну та навпаки. 
Виокремлено істотні ознаки електронних грошей: змога електронних грошей бути 
переважним фінансовим продуктом, безвідсотковим зобов’язанням; розмір емісії 
є рівноцінним під час обміну традиційних коштів на електронні; остаточність 
розрахунків; анонімність; фіксується на матеріальному носії.

Ключові слова: електронні гроші, гроші, грошовий обіг, теорія грошей, речі, 
об’єкти цивільних прав, майнові права.

This article is devoted to the explore of the digital currency, as is object of the civil 
law. The legal nature of digital currency and its definition as an object of civil rights are 
explored; digital currency is compared with other objects of the civil law. It is determined 
that digital currency is an ideal thing – intangible property good, which are expressed in 
electronic form and are subject to the legal regime of things as a type of civil rights. The 
legal characteristic of digital currency as an object of civil rights has been established: 
it is a movable, divisible, consumable good. Comparison of digital currency with 
traditional money is made, in particular it is determined that digital currency is a new 
form of expression of traditional money. The peculiarity of this form lies in the physical 
properties of digital currency, in particular digital currency is demanded in digital form, 
which is fixed on a tangible medium (server, electronic card). It is established that at the 
theoretical level digital currency is considered as the “Title sign” or as traditional money 
in digital form, in particular, it is investigated that there are no operators of electronic 
money on the territory of Ukraine, which make circulation of electronic money as “Title 
signs”. The jurisprudence on the definition of digital currency as title characters and 
as traditional electronic money is explored. The digital currency is divided into fiat 
and non-fiat and it is established that in Ukraine only fiat digital currency is issued, 
which is subject to equivalent exchange for traditional money in banks of Ukraine. It is 
determined that digital currency is a flexible and universal means of payment because 
they can be converted from material to electronic and vice versa. The essential features 
of digital currency are highlighted, among which the ability of digital currency to be a 
preferred financial product, with no obligation; the size of the issue is equivalent when 
exchanging traditional funds for electronic; finality of calculations; anonymity; is fixed 
on the material carrier.

Key words: digital currency, money, money circulation, money theory, goods, civil 
rights, property rights.

Вступ. Електронні гроші є порівняно новим економічним та правовим явищем. Розвиток 
нових технологій дедалі більше призводить до переведення в електронну форму вже знайомих 
нам об’єктів матеріального світу, зокрема інформації, що знаходиться на паперовому носії. На-
приклад, це стосується офіційних та неофіційних листів, звітності, дозвільних документів. Гроші 
не стали виключенням із цього переліку. У зв’язку із тим, що гроші як міра вартості товару, робіт/
послуг знайшли своє втілення в новій, електронній формі, яка має низку переваг та недоліків, 
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дослідження електронних грошей як об’єкта цивільних прав та визначення їх правової характе-
ристики є актуальним та складним теоретичним питанням.

Аналіз публікацій свідчить про відсутність наявності досліджень із визначення електро-
нних грошей як окремого об’єкта цивільних прав. Дослідженням у галузі правового регулювання 
електронних грошей займалися такі вітчизняні та зарубіжні науковці: А. Берентсен, М. Берн-
копф, А. Вільфер, М. Вудфорд, А. Грінспен, Н.В. Грищук, А. Генкін, Ч. Гудхард, А.С. Довгерт, 
М. Кінг, А.С. Кисіль, С. Кляйн, Б. Коен, Г. Селджін, Р.А. Майданник, А. Шамраєв, Б. Шміт, 
Л. Уайт, Б. Фрідмен, С.І. Шимон та інші. 

Постановка завдання. Метою статті є визначення електронних грошей об’єктом цивіль-
них прав та встановлення їхніх класифікаційних ознак.

Результати дослідження. Електронні гроші є абсолютно новим способом здійснення 
розрахунків між суб’єктами приватного права,  правовий режим яких здійснюється не тільки 
Цивільним кодексом України, а й іншими спеціальними законодавством України (Закон Укра-
їни «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні»; Положення про електронні гроші  
в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04.11.2010 р. 
№ 481 (зі змінами)). Здійснивши аналіз вітчизняної та зарубіжної досліджень у галузі електро-
нних грошей, ми дійшли висновку, що питання визначення електронних грошей як об’єкта 
цивільних прав раніше вченими не досліджувалось. Так, різні вчені з цього питання, зокрема 
І.Я. Верес, визначають із-поміж інших ознак електронних грошей змогу останніх бути об’єк-
том цивільних прав [1, с. 15]. Однак подальше дослідження цього напряму дослідниками не 
здійснюється. 

Відповідно до ст. 177 Цивільного кодексу України об'єктами цивільних прав є речі, у тому 
числі гроші та цінні папери, інше майно, майнові права, результати робіт, послуги, результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, інформація, а також інші матеріальні і нематеріальні блага.

Поняття грошей визначено в окремій ст. 192, за якою гроші є законним платіжним засо-
бом, обов'язковим до приймання за номінальною вартістю на всій території України, у зв’язку  
із чим першочергово варто визначити, чи слід зараховувати електронні гроші до об’єктів цивіль-
них прав і чи є вони річчю.

На теоретичному та практичному рівнях електронні гроші розглядалися або як титульні 
знаки, або як традиційні гроші в електронній формі. 

Розглядати феномен електронних грошей як титульний знак доцільно на прикладі окре-
мого випадку на території України, з їх емісією Товариством з обмеженою відповідальністю 
«Українське гарантійне агентство», яке більш відоме як Webmoney. Відповідно до термінології, 
прийнятої в країнах ЄС, ця компанія є емітентом електронних грошей, номінованих в україн-
ських гривнях, а відповідно до термінології, прийнятої в системі WebMoney Tranfer, – Гарантом 
титульних знаків WMU. Ця компанія використовує правову модель, відповідно до якої емісія ти-
тульних знаків WMU здійснюється за Цивільним кодексом України. Титульні знаки – це майнові 
активи користувача. Такими активами виступають грошові кошти, які зберігаються на рахунках 
ТОВ «Українське гарантійне агентство» в банку [2, с. 11]. 

Про визначення Webmoney як титульних знаків, що посвідчують право вимоги користува-
чів, згадується й у судовій практиці.

Наприклад, судовим рішенням № 405/8727/14-ц від 31.10.2014 р. (що набрало законної 
сили) встановлено, що емісії «титульних знаків WMU» не відбувається, а всі операції відбува-
ються з об’єктом цивільних прав – майновим правом грошової вимоги до боржника щодо по-
вернення депозиту, яке підтверджується відповідними документами [3]. З огляду на відсутність 
такого об’єкта цивільних прав, як «титульні знаки WMU», а також неможливість здійснення са-
мостійних операцій із ними, «титульні знаки WMU», за допомогою яких здійснюється облік прав 
вимоги, не можуть розглядатися окремо від прав вимоги, вони є лише умовною одиницею обліку 
кількості прав вимоги. Таким чином, з урахуванням наведеного суд доходить  висновку, що «ти-
тульні знаки WMU», якими вимірюються та обліковуються права вимоги до боржника (дебітора), 
не можуть вважатися електронними грошима, оскільки вони не є одиницями вартості, які збері-
гаються на електронному пристрої, та не є грошовим зобов’язанням ТОВ «Агентство гарантій», 
який у разі вчинення правочинів із відступлення прав вимог не створює для себе додаткових зо-
бов’язань, у зв’язку з чим не може вважатися емітентом електронних грошей, оскільки не здійс-
нює випуск електронних грошей та не бере зобов’язання з їх погашення. Обов’язок виконати 
основне зобов’язання, а саме повернути депозит, весь час покладений на боржника. Діяльність  
із використання сторонами договору «титульних знаків WMU» для обліку прав вимог не пору-
шує законодавство України, не підлягає ліцензуванню та не потребує додаткового узгодження  
з органами державної влади. 
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Розглядаючи це питання, доцільно згадати також позицію Господарського суду Київської 
області у рішенні по справі № 911/1355/13 від 24.04.2013 р., який, керуючись положенням до-
говору відступлення права вимоги, укладеного між позивачем та ТОВ «Агентство гарантій» 
(WebMoney), зазначає, що з огляду на відсутність такого об’єкта цивільних прав, як «титульні 
знаки», а також неможливість здійснення самостійних операцій із «титульними знаками», «ти-
тульні знаки», за допомогою яких здійснюється облік прав вимоги, не можуть розглядатися відо-
кремлено від прав вимоги, вони є лише умовною одиницею обліку кількості прав вимоги. Таким 
чином, «титульні знаки», якими вимірюються та обліковуються права вимоги до боржника ПАТ 
«УПБ», не є електронними грошима, оскільки вони не є одиницями вартості, які зберігаються на 
електронному пристрої, та не є грошовим зобов'язанням відповідача [4].

Однак зазначена позиція змінилася після примусового внесення системи «WebMoney.
UA» до Реєстру платіжних систем НБУ [5], після чого всі електронні гроші на території України 
визначаються як засіб платежу, який виражений в електронній формі та на який поширюється 
правовий режим грошей.

Ця позиція вдало висвітлена в рішенні Ленінського районного суду м. Миколаєва у спра-
ві 489/7730/15-ц від 03.11.2016 р., в якому визначено, що згідно з відомостями про зареєстро-
вані платіжні системи, розміщеними на сайті НБУ, внутрішньодержавна система розрахунків 
«WebMoney.UA» має дозволи на здійснення своєї діяльності від 20 січня 2015 р., 21 травня 
2015 р., 16 червня 2016 р. За описом цієї системи, розміщеним на її офіційному вебсайті, кожен 
користувач має особистий рахунок, так званий WMID, в якому може бути відкрито кілька гаман-
ців, зокрема, WMU – номінація у гривнях, WMZ – номінація в доларах США [6].

Таким чином, нині на території України відсутні електронні гроші, які визначаються як 
«титульний знак», тому подальше дослідження цього об’єкта доцільно проводити в контексті 
традиційних грошей, що мають іншу форму свого вираження, у зв’язку із чим відсутня необхід-
ність здійснювати подальше дослідження кола питань щодо передачі права власності на облікові 
записи (гаманці), які містять електронні гроші, можливість їх успадкувати, здійснювати обмін, 
передавати у заставу тощо.

Звідси випливає ще один висновок, що електронні гроші є річчю, оскільки є предметом 
матеріального світу, щодо якого можуть виникати цивільні права та обов’язки, хоча і вираже-
ний в іншій формі. Яскравим прикладом класичного оператора електронних грошових коштів  
в Україні є компанія «Глобал Мані». Так, у рішенні Апеляційного суду Київської області у справі 
357/17222/14-ц від 10.03.2015 р. встановлено, що ТОВ «ГлобалМані» як платіжна організація та 
оператор системи електронних грошей є особою, якій належить виключне право на ініціювання 
випуску електронних грошей. Таким чином, ТОВ «ГлобалМані» відповідно до Правил роботи 
платіжної системи «ГлобалМані» одночасно виконує функцію Платіжної організації, Генераль-
ного агента (виступає одночасно Агентом з розповсюдження, Агентом з поповнення, Агентом  
з розрахунків, Агентом з обміну) та оператора системи електронних грошей «ГлобалМані»  
і здійснює діяльність, пов'язану з переказом коштів, у тому числі з використанням електронних 
грошей. Це підтверджується Правилами роботи Міжнародної Платіжної Системи «ГлобалМані», 
зареєстрованими Нацбанком України [7].

Важливим є розуміння економічного поділу електронних грошей на фіатні та нефіатні за 
критерієм собівартості [8, с. 87; 9, с. 11]. Необхідність такого поділу дає змогу більш точно опи-
сати правову характеристику електронних грошей як об’єкта цивільних прав.

Оскільки електронні нефіатні гроші являють собою електронні одиниці вартості недер-
жавних платіжних систем, їх випуск, обіг та погашення (коли вони обмінюються на фіантні) від-
буваються за правилами недержавних платіжних систем. У країнах рівень регулювання і контр-
олю державними органами за такими платіжними системами сильно відрізняється. Недержавні 
платіжні системи часто прив’язують свої електронні нефіатні гроші до курсів світових валют, 
але при цьому держава ніяк не забезпечує реальної цінності та надійності таких вартісних оди-
ниць. Електронні нефіатні гроші є різновидом кредитних грошей. Одна з найбільш поширених 
помилок, що зустрічається, – це зарахування до електронних грошей сучасних засобів доступу до 
банківського рахунку, а саме пластикових банківських карток, а також інтернет-банкінгу. 

У процесі здійснення розрахунків електронними грошима у системах банківські рахун-
ки використовуються тільки при введенні/виведенні з системи грошей. При цьому використо-
вуються не карткові або поточні рахунки користувачів, а консолідований банківський рахунок 
емітента електронних грошей. Традиційні гроші при емісії електронних грошей зараховуються 
на консолідований банківський рахунок емітента. У разі пред’явлення електронних грошей для 
погашення традиційні гроші списуються з консолідованого банківського рахунку емітента. Ще 
однією поширеною помилкою є зарахування до електронних грошей авансованих одноцільових 
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карт, наприклад, подарункової карти, паливної, телефонної кaртки і т.д. Використання такого 
платіжного інструменту не належить до нового платежу. Лише в момент поповнення карти або 
 ж в момент покупки і здійснюється реальний платіж. Використання такої карти є простим обмі-
ном інформації про спожиті послуги або товари і не породжує нових грошових потоків.

Відповідно до ст. 15 Закону України «Про платіжні системи та переказ коштів в Україні» 
випуск електронних грошей може здійснювати виключно банк. Банк, що здійснює випуск елек-
тронних грошей, бере на себе зобов’язання з їх погашення [10].

Так, оборотоздатність електронних грошей є обмеженою. Як зазначає Н.В. Вороніна, це 
випадки, коли закон встановлює порядок, за якого певні види об’єктів цивільних прав можуть 
належати лише певним учасникам обороту або можуть включатися в обіг лише за спеціальним 
дозволом. Під час обмеження оборотоздатності придбання та відчуження відповідних категорій 
речей допускається лише в особливому порядку, що стосується осіб, які мають право здійсню-
вати операції з такими речами (ліцензування), або властивостей самих цих речей (сертифікація). 
Відомості про об’єкти, що підлягають ліцензуванню чи сертифікації, публікуються [11, с. 131]. 

Таким чином, виключно фіатні електронні гроші можуть бути об’єктом цивільних прав 
за законодавством України, що означає те, що емітовані електронні гроші підлягають обміну на 
національну валюту за курсом один до одного.

На законодавчому рівні термін «електронні гроші» закріплено у вищезазначеному законі 
у п. 15.1. ст. 15, де зазначено, що одиниці вартості, які зберігаються на електронному пристрої, 
приймаються як засіб платежу іншими особами, ніж особа, яка їх випускає, і є грошовим зобов’я-
занням цієї особи, що виконується в готівковій або безготівковій формі. Однак це законодавче 
закріплення не дає нам змоги здійснити класифікацію електронних грошей як об’єкта цивільних 
прав. 

Щодо теоретичного визначення електронних грошей, то класичним є підходи Б. Коена та 
К. Фрідмен (С. Freedman), які зазначали, що електронні гроші, на відміну від платіжних систем, 
є еквівалентом грошової вартості, заздалегідь сплачених емітенту, що зберігається на цифро-
вому носії, за допомогою якого їх власник здійснює операції за рахунком. Таке використання 
електронних грошей як платіжного засобу може здійснюватися без безпосередньої участі банку  
у процесі здійснення транзакцій банку. Тому електронні гроші є новим інструментом, що поєд-
нує в собі ознаки фінансово-кредитних та технічних інструментів [12, с. 16].

У зв’язку з відсутністю досліджень у цьому напрямі пропонуємо здійснити класифікацію 
електронних грошей як об’єкта цивільних прав:

1) за критерієм рухомості – є рухомим майном, оскільки можна вільно переміщувати  
у просторі без втрати їх цільового призначення;

2) за критерієм поділу – є подільною річчю, оскільки після поділу електронні гроші 
можуть виконувати свої функції;

3) за критерієм визначеності – електронні гроші є річчю, що визначена родовими озна-
ками, оскільки останні мають ознаки, властиві усім речам того ж роду, та вимірюється числом, 
вагою, мірою та є заміною;

4) за критерієм споживності – є споживними, оскільки, тільки витрачаючи електронні 
гроші, можна використовувати.

Говорячи про ознаки електронних грошей, варто зупинитися докладніше на аналізі роз-
межування понять інтересу і потреби як окремих ознак об’єкта цивільних прав, що виділяються  
в юридичній науці. На думку В.Н. Лавріенко [13, с. 65] і Д.І. Челнокова [14, с. 5], до змісту понят-
тя інтересу входять потреби і способи їх задоволення.

Звісно ж, що для електронних грошових коштів характерні такі ознаки об’єкта цивільних 
прав, як наявність інтересу з боку особи, який виражається в такому:

– з електронними грошима можна пов’язувати своє уявлення про успіх; 
– електронні грошові кошти потрібні особі і корисні для неї, оскільки при їх використанні 

можна задовольняти духовні, соціальні, економічні потреби; 
– еволюція суспільства, цивільного обороту зокрема, доводить, що готівкові гроші, гро-

шові кошти, електронні грошові кошти виступають зручним уніфікованим засобом оцінки това-
рів та послуг [15, с. 93]. 

Важливо підкреслити, що, володіючи всіма властивостями традиційних форм грошей, 
електронні гроші мають низку унікальних рис, серед яких, зокрема, універсальність та гнучкість 
їх використання. Йдеться про те, що електронні гроші однаково ефективно функціонують як  
у традиційному, так і в електронному та мобільному сегментах сучасної економіки. Іншими сло-
вами, це принципово нова, особлива форма грошей, а відрізняються від традиційних форм не 
тільки своїми технологічними характеристиками, але і сутнісними властивостями.
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Така гнучкість визначається саме технічною природою електронної форми звичних для 
нас речей. Головною перевагою саме електронних грошей як засобу платежу є можливість їх 
переведення в матеріальну форму, а також переведення матеріальної форми в електронну.

Висновки. Таким чином, електронні гроші є об’єктом цивільних прав, а саме річчю,  
у зв’язку із чим можна визначити певні класифікаційні ознаки. Так, електронні гроші: 

– є рухомим майном;
– є подільною річчю;
– визначені родовими ознаками;
– є споживними;
– перебувають у нематеріальній формі.
За правовою природою електронні гроші поділяються на «титульні знаки» та традиційні 

гроші в електронній формі.
До істотних ознак електронних грошей, що характеризують їх загалом, пропонуємо зара-

ховувати ознаки, за якими електронні гроші – це:
– переважний фінансовий продукт;
– фінансовий інструмент, розмір емісії якого, як правило, не перевищує розміру отриманої 

передоплати;
– безвідсоткові зобов’язання їх емітента (подібно до готівкових грошей, що випускаються 

центральними банками, електронні гроші не передбачають виплати відсотків своїм власникам);
– платіж електронними грошима є остаточним (одержувач електронних грошей більше не 

має вимог до платника);
– здебільшого знеособлений фінансовий продукт, що є платіжним засобом на пред’явника;
– це фінансовий інструмент, який не потребує для проведення транзакцій використання 

банківських рахунків;
– платіжний засіб, який приймається як засіб платежу іншими економічними суб’єктами, 

ніж емітент;
– грошова вартість безпосередньо фіксується на інформаційному носії (відсутня прив’яз-

ка до якогось рахунку в кредитних установах), що перебуває у володінні власника цих грошей;
– емісія електронних грошей є особливим видом фінансової діяльності.
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ПЕРЕВАГИ І НЕДОЛІКИ СУЧАСНОГО СТАНУ 
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ПРОЦЕСУАЛЬНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Інформаційні технології стрімко проникають в усі сфери суспільного життя і 
сьогодні виступають важливим складником життя кожної людини. Так само вели-
ким є значення інформації і для різноманітних сфер, які є основоположними для 
функціонування державних механізмів, особливо відчутним є вплив інформації на 
сфери, пов’язані із прийняттям рішень в інтересах та від імені держави. Інфор-
мація має важливе значення і для сфери судочинства, адже її використання спри-
яє встановленню істини в справі, інформація дає можливість учасникам судового 
провадження захищати свої права та інтереси. Не є винятком у такому контексті 
і сфера господарського процесу, адже інформація дозволяє учасникам господар-
ських процесуальних правовідносин здійснювати вирішення економічних спорів 
та забезпечувати законність у господарських відносинах. Для цього законодавцем 
було розроблено комплекс інструментів інформаційно-правового забезпечення 
господарських процесуальних відносин, які допомагають суду прийняти законні 
та обґрунтовані рішення. Водночас рівень наукової уваги до питань, пов’язаних 
із інформаційно-правовим забезпеченням господарських процесуальних відносин, 
залишається незначним, що є однозначно негативним аспектом в умовах євроінте-
грації України та необхідності приведення вітчизняного законодавства до змісту 
стандартів європейського права. Саме тому питання переваг і недоліків сучасного 
стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відно-
син в умовах євроінтеграції України є актуальним для дослідження. В статті дослі-
джено питання переваг і недоліків сучасного стану інформаційно-правового забез-
печення господарських процесуальних відносин в умовах євроінтеграції України. 
Встановлено, які нормативно-правові акти становлять інформаційно-правове за-
безпечення господарських процесуальних відносин. Визначено специфіку кожного 
із них та їх вплив на господарські процесуальні відносини в нашій державі. Ви-
ділено позитивні аспекти сучасного стану інформаційно-правового забезпечення 
господарських процесуальних відносин в Україні. Визначено, якими є недоліки 
інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в 
Україні та у чому проявляється їх негативний вплив.

Ключові слова: інформаційно-правове забезпечення, господарські процесуальні 
відносини, забезпечення господарських процесуальних відносин, інформаційне за-
конодавство України, євроінтеграція України.

Information technology is rapidly penetrating into all spheres of public life, and today it 
is an important component of everyone's life. Equally important is the value of information 
in the various spheres that are fundamental to the functioning of governmental mechanisms, 
especially the impact of information on areas of decision-making in the interests and on 
behalf of the state. Information is also important in the field of justice, because it helps 
to establish the truth of the case, information enables participants in court proceedings 
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to defend their rights and interests. Information also allows participants of economical 
procedural legal relations to settle economic disputes and to ensure legitimacy in economic 
relations. That’s why, the legislator has developed a set of tools for informational legal 
support of economic procedural relations, which helps the court to make lawful and well-
founded decisions. At the same time, the level of scientific attention to the issues related to 
informational legal support of economic procedural relations remains insignificant, which is 
clearly a negative aspect in the context of Ukraine’s European integration and in the context 
of need to bring national legislation to the content of European law standards. So, the issue 
of the advantages and disadvantages of the current state of informational legal support of 
economic procedural relations in the context of Ukraine's European integration is relevant 
for research. The article explores the advantages and disadvantages of the current state of 
informational legal support of economic procedural relations in the context of Ukraine’s 
European integration. It is established what normative legal acts constitute information 
and legal support of economic procedural relations. The specifics of each of them and 
their influence on economic procedural relations in our country are determined. Positive 
aspects of the current state of informational legal support of economic procedural relations 
in Ukraine are highlighted. And we made the conclusion, what are the disadvantages of 
information and legal support of economic procedural relations in Ukraine and what is 
their negative impact.

Key words: informational legal support, economic procedural relations, ensuring 
economic procedural relations, information legislation of Ukraine, European integration 
of Ukraine.

Вступ. Одним із аспектів розуміння сутності інформаційно-правового забезпечення є його 
тлумачення у науковій літературі як сукупності нормативно-правових актів, які урегульовують 
певну сферу суспільних відносин [1, с. 156]. Для кожної сфери суспільних відносин характер-
ний специфічний перелік нормативно-правових актів, які забезпечують її інформаційно-правове 
забезпечення. Оскільки з інформацією пов’язані усі правовідносини, то не може бути жодних 
винятків для віднесення усіх видів правових відносин до сфери інформаційного права. Тому ос-
нову інформаційно-правового забезпечення становлять акти інформаційного законодавства, які 
одночасно поширюють свою дію на усі без винятку сфери суспільного життя, зокрема, Консти-
туція України [2] закріплює ключові для інформаційної сфери положення. Велике значення для 
інформаційно-правового забезпечення будь-якої сфери суспільного життя відіграють такі норма-
тивно-правові акти, як Закони України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII [3] та «Про 
доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [4], які регулюють відносини щодо 
створення, збирання, одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інфор-
мації, у тому числі й публічної. В той самий час ряд важливих інструментів інформаційно-пра-
вового забезпечення господарських процесуальних відносин передбачений і в Господарському 
процесуальному кодексі України [5]. Зокрема, у господарських судах функціонує Єдина судова 
інформаційно-телекомунікаційна система, важливе значення для інформаційно-правового забез-
печення діяльності якої відіграє Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телеко-
мунікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР [6] та інші нормативно-правові акти. Тобто 
сучасний стан інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в 
Україні характеризується прийняттям законодавцем сукупності нормативно-правових актів, які 
врегульовують господарські процесуальні відносини. Проте в умовах євроінтеграції України та із 
урахуванням того, що сучасний стан інформаційно-правового забезпечення господарських про-
цесуальних відносин фактично не досліджений на цей час, питання переваг і недоліків сучасного 
стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в умовах 
євроінтеграції України є актуальним для дослідження. 

Стан дослідження. До питань інформаційно-правового забезпечення у різних сферах 
звертались такі дослідники, як О.О. Верголяс, Н.П. Голота, В.М. Горовий, Д.А. Іванов, C.М. Клі-
мова, В.Ю. Микулець, Є.В. Павліченко, Л.М. Петренко, К.О. Струкова, Є.В. Фурманчук, О.Л. Хи-
тра, Л.Г. Хромченко, М.С. Цьвок та ряд інших авторів. Окремі питання інформаційно-правового 
забезпечення господарських правовідносин та господарського процесу розглядались у працях 
таких авторів, як В.В. Бабенко, Ю.П. Бурило, А.В. Жорняк, В.П. Калиняк, Б.А. Кормич, О.В. Ко-
хановська, П.С. Лютіков, Е.І. Низенко та інші дослідники. Але водночас питання переваг і не-
доліків сучасного стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних 
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відносин є новим для наукової літератури нашої держави, тому дослідження цього питання є 
важливим в умовах євроінтеграції України.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження переваг і недоліків сучасного ста-
ну інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в умовах єв-
роінтеграції України. Задля досягнення мети маємо виконати такі завдання: 1) встановити, які 
нормативно-правові акти здійснюють інформаційно-правове забезпечення господарських про-
цесуальних відносин; 2) проаналізувати положення нормативно-правових актів, які здійснюють 
інформаційно-правове забезпечення господарських процесуальних відносин; 3) визначити пере-
ваги і недоліки сучасного стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесу-
альних відносин в умовах євроінтеграції України.

Результати дослідження. Так, право на інформацію є одним із фундаментальних прав 
людини, яке закріплюється на міжнародно-правовому рівні Загальною декларацією прав людини 
[7], Окінавською хартією глобального інформаційного суспільства [8] й іншими основоположни-
ми документами Організації Об’єднаних Націй, ЮНЕСКО, Європейського Союзу та Ради Євро-
пи (Резолюцією ООН про інформацію на службі людству 1996 року; Женевською конвенцією про 
використання радіомовлення в інтересах миру 1936 року; Декларацією ООН про недопустимість 
інтервенції і втручання у внутрішні справи держав 1982 року; Декларацією ЮНЕСКО про прин-
ципи супутникового зв’язку 1972 року; Декларацією ЮНЕСКО про основні принципи, які тор-
каються вкладу засобів масової інформації у зміцнення миру і міжнародного взаєморозуміння, в 
розвиток прав людини і в боротьбу проти расизму, апартеїду і підбурювання до війни 1978 року; 
Міжнародною конвенцією електрозв’язку 1982 року (в редакції 1991 року); Конвенцією про об-
мін офіційними виданнями і урядовими документами між державами 1958 року; Європейською 
конвенцією про транскордонне телебачення 1989 року; Принципами використання державами 
штучних супутників Землі для міжнародного безпосереднього телевізійного мовлення, схвале-
ними Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН 37/92 від 10 грудня 1982 року; 2-м розділом за-
ключного акту НБСЄ 1975 року тощо [9, с. 17]). Загалом у науковій літературі відзначається 
позитивний характер адаптаційних процесів у сфері інформаційного законодавства. Зокрема, 
вказується на активну законотворчу роботу щодо змін та доповнень до Закону України «Про 
інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII [3], прийняття Закону України «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [4] (положення яких відповідають європейським стандар-
там), а також на активізацію дискусії щодо необхідності систематизації інформаційного законо-
давства [10, с. 5]. Також Україна приєдналась до ряду нормативно-правових актів міжнародного 
інформаційного законодавства, отже, у цьому аспекті вітчизняна законодавча база в інформацій-
ній сфері відповідає змісту основних міжнародно-правових актів у сфері інформації та постійно 
удосконалюється (наприклад, 17 грудня 2008 року було ратифіковано Європейську конвенцію 
про транскордонне телебачення [11]). Таким чином, зробимо висновок, що однією із переваг 
сучасного стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин 
в умовах євроінтеграції України є те, що інформаційне законодавство України є адаптованим до 
європейських стандартів, і на цей час адаптація інформаційного законодавства України до acquis 
communautaire не є першочерговим завданням законодавця у контексті удосконалення сучасного 
стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин.

Отже, сучасний стан забезпечення відповідності інформаційного законодавства України 
міжнародним стандартам у контексті інформаційно-правового забезпечення господарських про-
цесуальних відносин характеризується такими особливостями:

− інформаційне законодавство України є адаптованим до європейських стандартів у цій 
сфері;

− адаптація інформаційного законодавства України до європейських стандартів у цій сфе-
рі переважно здійснюється шляхом внесення змін до національного законодавства із урахуван-
ням положень європейського законодавства;

− Україною ратифіковано окремі європейські нормативно-правові акти.
Серед нормативно-правових актів інформаційного законодавства у першу чергу відзначи-

мо Закони України «Про інформацію» від 02.10.1992 № 2657-XII [3] та «Про доступ до публічної 
інформації» від 13.01.2011 № 2939-VI [4] та ряді інших нормативно-правових актів. Проте варто 
враховувати, що дія цих актів поширюється на усі без винятку суспільні відносини в нашій дер-
жаві, і їх зміст не передбачає закріплення певної специфіки у врегулюванні питань, пов’язаних із 
інформаційним забезпеченням інформаційно-правового забезпечення господарських процесуаль-
них відносин. Тому аналіз інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних 
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відносин пропонуємо розпочати із положень Основного Закону нашої держави як нормативно-пра-
вового акту, у якому було закладено підґрунтя організації регламентації будь-яких правовідносин, 
пов’язаних із інформацією. Так, у статті 31 Конституції України [2] визначено гарантію таємниці 
листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції, за винятком, якщо таємниця 
порушується із метою запобігти злочинові чи з’ясувати істину під час розслідування кримінальної 
справи, та якщо іншими способами одержати інформацію неможливо. Для господарських проце-
суальних відносин значення цієї норми полягає у тому, що листування, телефонні розмови, теле-
графна та інша кореспонденція є важливими складниками діяльності суб’єктів господарювання. 
Відповідно, вищезазначена гарантія поширюється не лише на фізичних осіб, але й на юридичних. 
Порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції тягне 
за собою притягнення до відповідальності. Наприклад, звертаючись до положень Кримінального 
кодексу України [12], ми з’ясували, що у змісті його статті 231 встановлено відповідальність за не-
законне збирання з метою використання або використання відомостей, що становлять комерційну 
або банківську таємницю. Очевидно, що такі відомості можуть бути зібрані у тому числі й шляхом 
порушення таємниці листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції.

Також дію цієї норми кримінального законодавства можна поширити і на порушення статті 
32 Кримінального кодексу України [12], згідно з якою не допускається збирання, зберігання, вико-
ристання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених 
законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини. Окрім 
цього, зазначеною нормою кожному гарантується судовий захист права спростовувати недостовірну 
інформацію про себе і членів своєї сім’ї та права вимагати вилучення будь-якої інформації, а також 
право на відшкодування матеріальної і моральної шкоди, завданої збиранням, зберіганням, викорис-
танням та поширенням такої недостовірної інформації. Звернемо увагу на те, що законодавець обме-
жив дію цієї норми інформацією, яка стосується фізичних осіб. Але водночас очевидно, що незаконне 
збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації може здійснюватись і 
суб’єктами господарювання щодо конфіденційної інформації про інших суб’єктів господарювання. 
Для прикладу, у статті 14 Конституції України [2] законодавець чітко зазначив, що її дія поширюється 
і на фізичних, і на юридичних осіб. Отже, на основі цього сформулюємо перший недолік сучасно-
го стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин – конститу-
ційні гарантії інформаційно-правового забезпечення поширюються переважно на фізичних осіб, не 
зважаючи на те, що порушення конфіденційності інформації можуть мати місце і в господарських 
правовідносинах та стосуватись як фізичних, так і і юридичних осіб. При цьому звернемо увагу на 
положення статей 232, 232-1 Кримінального кодексу України [12], які передбачають відповідальність 
за розголошення комерційної або банківської таємниці та незаконне використання інсайдерської ін-
формації. Це означає, що чинним законодавством передбачені гарантії захисту конфіденційної інфор-
мації суб’єктів господарювання, проте не на конституційному рівні.

Стаття 34 Конституції України [2] передбачає, що кожен має право вільно збирати, збе-
рігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій 
вибір, проте здійснення цих прав може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, 
територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи зло-
чинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобі-
гання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і не-
упередженості правосуддя. Звернемо увагу на те, що формулювання цієї конституційної гарантії, 
встановлення якої покликане визначити право кожного на інформацію та ті випадки, коли право 
на інформацію може бути обмежене, є більш нейтральним. Законодавець вжив формулювання 
«кожен», а отже, її дію можна поширити як на фізичних, так і на юридичних осіб, у тому числі й 
у господарських правовідносинах.

Згідно зі статтею 50 кожному гарантується право вільного доступу до інформації про стан 
довкілля, про якість харчових продуктів і предметів побуту, а також право на її поширення. При 
цьому така інформація ніким не може бути засекречена. Ця норма має безпосереднє відношення 
до суб’єктів господарювання, адже, наприклад, такий вид інформації, як якість харчових продук-
тів (зокрема, їх склад чи термін придатності), є таким, що належить до інформації із відкритим 
доступом. А отже, будь-які порушення цієї гарантії можуть спричинити виникнення спорів, у 
тому числі й господарських. 

Таким чином, зробимо висновок, що Конституція України як складник інформаційно-пра-
вового забезпечення господарських процесуальних відносин характеризується у цьому контексті 
такими особливостями:
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− у Конституції України закріплено основоположні гарантії інформаційно-правового за-
безпечення будь-яких суспільних відносин, у тому числі й господарських процесуальних;

− Конституцією України захищено таємницю листування, телефонних розмов, телеграф-
ної та іншої кореспонденції; встановлено гарантію заборони збирання, зберігання, використання 
та поширення конфіденційної інформації про якість харчових продуктів і предметів побуту;

− конституційні гарантії інформаційно-правового забезпечення конфіденційності інфор-
мації поширюються переважно на фізичних осіб, не зважаючи на те, що порушення конфіден-
ційності інформації можуть мати місце і в господарських правовідносинах та стосуватись як 
фізичних, так і юридичних осіб; 

− Конституція України встановлює вимогу відкритості інформації.
Наступним нормативно-правовим актом, який варто розглянути як інструмент інформа-

ційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в Україні, є Господар-
ський процесуальний кодекс України [5]. Цей нормативно-правовий акт забезпечує справедливе, 
неупереджене та своєчасне вирішення судом спорів, пов’язаних із здійсненням господарської 
діяльності, і, відповідно, є законом, який безпосередньо врегульовує відносини між учасниками 
господарського процесу. Отже, у його положеннях встановлено ряд гарантій, пов’язаних із ін-
формаційним забезпеченням господарських правовідносин. 

Серед важливих для інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних 
відносин в Україні норм, визначених в Господарському процесуальному кодексі України [5], відзна-
чимо ті, що пов’язані із урегулюванням доказування. Адже докази – це передусім інформація, на ос-
нові якої відбувається вирішення господарських спорів. Зокрема, у статті 73 визначено, що доказами 
є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що об-
ґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інших обставин, які мають значення для ви-
рішення справи. Проте насамперед звернемо увагу на функціонування в господарських судах Єдиної 
судової інформаційно-телекомунікаційної системи. Зокрема, статтею 6 цього нормативно-правового 
акту передбачено, що в даній системі в обов’язковому порядку реєструються позовні та інші заяви, 
скарги та інші передбачені законом процесуальні документи, що подаються до господарського суду 
і можуть бути предметом судового розгляду. Також Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна 
система забезпечує обмін документами (надсилання та отримання документів) в електронній формі 
між судами, між судом та учасниками судового процесу, між учасниками судового процесу, а також 
фіксування судового процесу і участь учасників судового процесу у судовому засіданні в режимі ві-
деоконференції. Тобто по суті Єдина судова інформаційно-телекомунікаційна система є механізмом, 
який здійснює інформаційне забезпечення учасників господарських процесуальних правовідносин 
інформацією, яка має важливе значення для судового провадження у господарській справі. При цьому 
звернемо увагу на те, що фактично вся інформація щодо господарських процесуальних правовідно-
син є відкритою і з ними можуть ознайомитись як їх учасники, так й інші особи. Так, інформація, яка 
міститься в судових рішеннях, перебуває у відкритому доступі на офіційному веб-ресурсі «Єдиний 
державний реєстр судових рішень». Проте частиною 5 статті 9 Господарського процесуального кодек-
су України [5] визначено, яка інформація не є відкритою: 1) інформація щодо місця проживання або 
перебування фізичних осіб із зазначенням адреси, номерів телефонів чи інших засобів зв’язку, адреси 
електронної пошти, реєстраційні номери облікової картки платника податків, реквізити документів, 
що посвідчують особу, унікальні номери запису в Єдиному державному демографічному реєстрі; 2) 
інформація про реєстраційні номери транспортних засобів; 3) інформація, яка містить номери бан-
ківських рахунків, номери платіжних карток; 4) інформація, для забезпечення захисту якої розгляд 
справи або вчинення окремих процесуальних дій відбувалися в закритому судовому засіданні. Звер-
немо увагу на те, що у контексті функціонування Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної 
системи важливе значення відіграє Закон України «Про захист інформації в інформаційно-телекому-
нікаційних системах» від 05.07.1994 № 80/94-ВР [6]. 

Отже, зробимо висновок, що одним із позитивних аспектів сучасного стану інформацій-
но-правового забезпечення господарських процесуальних відносин є те, що чинним законодав-
ством чітко визначено, яка інформація, що стосується господарських процесуальних відносин, є 
відкритою, а яка закритою та не може бути оприлюдненою.

Таким чином, відзначимо такі аспекти Господарського процесуального кодексу України, 
які мають вплив на інформаційно-правове забезпечення господарських процесуальних відносин:

− цей нормативно-правовий акт урегульовує питання, пов’язані із використанням інфор-
мації в інтересах справедливого, неупередженого та своєчасного вирішення судом спорів, пов’я-
заних із здійсненням господарської діяльності;
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− Кодексом передбачено функціонування у господарських процесуальних правовідноси-
нах Єдиної судової інформаційно-телекомунікаційної системи, яка здійснює інформаційне забез-
печення учасників провадження у господарських спорах;

− здійснено визначення закритої та відкритої інформації в господарських процесуальних 
відносинах.

Висновки. Отже, наше дослідження дозволяє виділити такі позитивні аспекти сучасного 
стану інформаційно-правового забезпечення господарських процесуальних відносин в умовах 
євроінтеграції України:

− по-перше, інформаційне законодавство України є адаптованим до європейських стан-
дартів, і сьогодні адаптація інформаційного законодавства України до acquis communautaire не є 
першочерговим завданням законодавця у контексті удосконалення сучасного стану інформацій-
но-правового забезпечення господарських процесуальних відносин;

− по-друге, інформаційно-правове забезпечення господарських процесуальних відносин 
здійснюється великою кількістю нормативно-правових актів, тож по суті його чинний стан є по-
зитивним;

− по-третє, чинним законодавством чітко визначено найважливіші аспекти інформацій-
но-правового забезпечення господарських процесуальних відносин, наприклад, яка інформація, 
що стосується господарських процесуальних відносин, є відкритою, а яка є закритою та не може 
бути оприлюдненою.

Але в той самий час сучасний стан інформаційно-правового забезпечення господарських 
процесуальних відносин в умовах євроінтеграції України не позбавлений деяких негативних ас-
пектів:

− по-перше, інформаційне законодавство України не систематизоване, тому інформацій-
но-правове забезпечення господарських процесуальних відносин одночасно здійснюється вели-
кою кількістю нормативно-правових актів;

− по-друге, конституційні гарантії інформаційно-правового забезпечення суспільних від-
носин поширюються переважно на фізичних осіб, не зважаючи на те, що порушення конфіден-
ційності інформації можуть мати місце і в господарських правовідносинах та стосуватись як 
фізичних, так і юридичних осіб.
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ПІДСТАВИ ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ДОКАЗУВАННЯ В ГОСПОДАРСЬКОМУ 
СУДОЧИНСТВІ УКРАЇНИ: НОВЕЛИ ТА ПРОБЛЕМНІСТЬ РЕАЛІЗАЦІЇ

Стаття присвячена аналізу підстав звільнення від доказування у господарському 
судочинстві України. Автори звертають увагу на те, що конституційне реформування 
системи судоустрою і правосуддя в Україні 2016 року зумовило необхідність 
суттєвих змін у національному судочинстві щодо нового законодавчого закріплення 
підстав звільнення від доказування, зокрема, безспірних фактів як обставин, 
які визнаються учасниками справи, та преюдиційних обставин, які мали велике 
значення, оскільки були пов’язані з одним із наслідків набрання рішенням суду 
законної сили. Здійснено порівняльний аналіз правового регулювання підстав 
звільнення від доказування за господарським процесуальним законодавством 
України до та після 15 грудня 2017 року. Автори доходять висновку, що з погляду 
стадійності процесу посилання на преюдиційні обставини не завжди були доцільні, 
оскільки у разі скасування судового рішення, яке їх встановлювало, виникають 
підстави для перегляду за нововиявленими обставинами всіх тих судових рішень, 
які їх використали відповідно до пункту третього частини другої статті 320 
Господарського процесуального кодексу України. Автори наголошують, що правова 
регламентація підстав звільнення від доказування в оновленому господарському 
процесуальному законодавстві України зазнала суттєвих змін, порівняно з 
їхньою регламентацією до 15 грудня 2017 року, але кількість підстав звільнення 
від доказування залишилася незмінною. У приписах статті 75 Господарського 
процесуального кодексу України законодавчо закріплено вісім частин, на відміну 
від чотирьох частин, які були в аналогічній попередній статті 35. Удосконалено 
законодавчу регламентацію процедури відмови від обставин, які були визнані 
учасниками справи. Законодавчо суперечливо виписані преюдиційні обставини. 
Відсутнє законодавче закріплення преюдиційності як вагомого наслідку набрання 
рішенням суду законної сили. Для вдосконалення чинного законодавства авторами 
запропоновано зміни до статей 22, 75, 236 Господарського процесуального кодексу 
України.

Ключові слова: доказування, підстави звільнення від доказування, безспірні 
факти, преюдиційні (преюдиціальні) обставини, преюдиція, преюдиційність, 
господарське судочинство.

The article is devoted to the analysis of the grounds for dismissal of proof in commercial 
justice of Ukraine. The authors draw attention to the fact that the constitutional reform 
of the judiciary and justice system in Ukraine in 2016 caused the necessity of significant 
changes in the national legal proceedings regarding the new legislative consolidation of 
the grounds for dismissal of proof, in particular, the uncontroversial facts as circumstances 
recognized by the parties to the case and the prejudicial circumstances that had important 
because they were related to one of the consequences entry of the court decision into 
legal force. A comparative analysis of the legal regulation of the grounds for dismissal 
of proof of commercial procedural legislation of Ukraine before and after 15.12.2017 is 
carried out. The authors conclude that, from the standpoint of the stages of the process, 
reference to prejudicial circumstances was not always appropriate, since in the event of 
the cancellation of a court decision, that set them, there are grounds for reviewing the 
newly discovered circumstances of all those court decisions that were used in accordance 
with paragraph third part two of Article 320 of the Commercial and Procedural Code of 
Ukraine. The authors emphasize that the legal regulation of the grounds for exemption 
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from for dismissal of proof in the updated commercial procedural law of Ukraine for 
knew significant changes compared to their regulations until 15.12.2017, but the number 
of reasons for exemption from proof remained unchanged. The prescriptions of Article 
75 of the Commercial and Procedural Code of Ukraine legally secured eight parts, unlike 
the four parts that were in the same preliminary Article 35. The improved legal regulation 
of the procedure for the refusal to acknowledge the circumstances, that were recognized 
by the parties to the case. Legislative contradictory written prejudicial circumstances. 
There is no legislative consolidation of the prejudicialness, as a significant consequence 
entry of the court decision into legal force. The authors proposed changes to Articles 22, 
75, 236 to improve the existing Commercial and Procedural Code of Ukraine. 

Key words: proof, grounds for dismissal of proof, uncontroversial facts, prejudicial 
circumstances, prejudice, prejudicialness, commercial justice. 

Вступ. Неприпустимість зловживання процесуальними правами як нова засада націо-
нального судочинства вбачається в положеннях статей 23, 41, 42, 68 Конституції України, згідно 
з якими здійснення прав і свобод людини не повинно порушувати права і свободи інших осіб, що 
спонукатиме учасників судової (адміністративної, господарської, цивільної) справи до добросо-
вісного здійснення ними своїх процесуальних прав під час надання доказів під час доказування 
та сприятиме рівності їх перед законом і судом.

Європейські конвенційні стандарти правосуддя – справедливий, неупереджений та сво-
єчасний розгляд і вирішення судових справ – стали завданнями національного судочинства  
в Україні, що стане можливим за умов: 1) законності як правильного застосування норм мате-
ріального права з дотримання норм процесуального права та 2) обґрунтованості як повного та 
всебічного з’ясування обставин, що мають значення для справи; доведеності цих обставин, че-
рез підтвердження доказами, які були належно досліджені в судовому засіданні; відповідності 
висновків, викладених у судовому рішенні, дійсним обставинам справи. 

Суттєві зміни у національному судочинстві були наслідком запровадження конституцій-
ної реформи 2016 року щодо правосуддя в Україні, що проявилося в новій законодавчій рег-
ламентації підстав звільнення від доказування, зокрема преюдиційних обставин; обставин, які 
визнаються учасниками справи, та преюдиційних фактів (обставин), які мали велике значення, 
оскільки були пов’язані з одним із наслідків набрання рішенням суду законної сили та зміни 
їхнього статусу судом під час реалізації принципів рівності перед законом і судом, змагальності, 
диспозитивності, зміст яких істотно розширено під кутом нової засади неприпустимості зловжи-
вання процесуальними правами.

Законом України «Про внесення змін до Господарського процесуального кодексу України, 
Цивільного процесуального кодексу України, Кодексу адміністративного судочинства України та 
інших законодавчих актів» від 3 жовтня 2017 року № 2147–VIII фактично оновлено всі національ-
ні процесуальні кодекси, зокрема Господарський процесуальний кодекс України від 6 листопада 
1991 року № 1798-XII (далі – ГПК) [1], тому вбачається необхідність у проведенні порівняльного 
аналізу законодавчого закріплення підстав звільнення від доказування в господарському судо-
чинстві до та після 15 грудня 2017 року для з’ясування їхньої доцільності та виваженості.

Вивченням різних аспектів підстав звільнення від доказування останнім часом займалися 
О. Баулін, Ю. Білоусов, О. Безруков, В. Беляневич, С. Васильєв, Д. Зятіна, О. Іщенко, В. Комаров, 
Д. Луспеник, В. Масюк, Д. Павленко, М. Павлова, С. Погребняк, С. Фурса та інші, але під різни-
ми кутами, тому актуальним є комплексне дослідження. 

Постановка завдання. Мета статті – з’ясування та уточнення змісту низки понять, що на-
лежать до питань нового законодавчого врегулювання підстав звільнення від доказування через 
синтез, узагальнення та порівняльно-правовий аналіз господарського процесуального законодав-
ства України до та після 15 грудня 2017 року.

Результати дослідження. Необхідно зазначити, що нормативний зміст статті 35 ГПК [1], 
яка визначала підстави звільнення від доказування, з 15 грудня 2017 року було суттєво розшире-
но у відповідній аналогічній статті 75 зміненого Господарського процесуального кодексу України 
(далі – ГПК України, Кодекс) [2], порівняно з його попередньою редакцією. Для полегшеного 
сприйняття законодавчих змін підстав звільнення від доказування в господарському судочинстві 
до і після 15 грудня 2017 року пропонуємо таблицю 1.



161

Господарське право, господарсько-процесуальне право

Таблиця 1
Порівняльна таблиця правового регулювання підстав звільнення від доказування  

за господарським процесуальним законодавством України

№ ГПК 
до 15.12.2017 року

ГПК України 
після 15.12.2017 року

1. Обставини, які визнаються учасниками справи
(сторонами та іншими особами, які беруть участь у справі до 15.12.2017 )
не підлягають доказуванню (можуть не доказуватися перед судом), якщо суд не має 
обґрунтованих підстав вважати їх недостовірними або визнаними у зв’язку з примусом
регламентувалося ч. 1  
ст. 35 ГПК

ч. 1 ст. 75 ГПК України:+ доповнено новою нормою: 
«Обставини, які визнаються учасниками справи, зазначаються 
в заявах по суті справи, поясненнях учасників справи, їхніх 
представників»

такої норми не було ч. 2 ст. 75 ГПК України:
Відмова від визнання обставин приймається судом, якщо сторона, яка відмовляється, доведе, 
що вона визнала ці обставини внаслідок помилки, що має істотне значення, обману, насильства, 
погрози чи тяжкої обставини, або що обставини визнано у результаті зловмисної домовленості 
її представника з другою стороною. Про прийняття відмови сторони від визнання обставин 
суд постановляє ухвалу. У разі прийняття судом відмови сторони від визнання обставин вони 
доводяться в загальному порядку.

2. Обставини, визнані судом загальновідомими, не потребують доказування
(зміст однаковий)
ч. 2 ст. 35 ГПК = ч.3 ст. 75 ГПК України

3. Преюдиційні (преюдиціальні) обставини:

3.1 Обставини, встановлені рішенням суду в господарській, цивільній або адміністративній 
справі (крім встановлених рішенням третейського суду до 15.12.2017), що набрало законної 
сили, не доказуються під час розгляду іншої справи, у якій беруть участь ті самі особи  
або особа, щодо якої встановлено ці обставини…
ч. 3 ст. 35 ГПК ч. 4 ст. 75 ГПК України, зміст по суті змінений 

доповненням: «якщо інше не встановлено законом»
3.2 такої норми не було новела ч. 5 ст. 75 ГПК України: «Обставини, встановлені 

щодо певної особи рішенням суду в господарській, 
цивільній або адміністративній справі, що набрало 
законної сили, можуть бути в загальному порядку 
спростовані особою, яка не брала участі у справі,  
в якій такі обставини були встановлені» 

3.3 ч. 4 ст. 35 ГПК: 
«Вирок суду в кримінальному 
провадженні або постанова суду 
у справі про адміністративне 
правопорушення, які набрали 
законної сили, є обов’язковими для 
господарського суду, що розглядає 
справу про правові наслідки дій 
чи бездіяльності особи, щодо якої 
ухвалений вирок або постанова суду, 
лише в питаннях, чи мало місце 
діяння та чи вчинене воно цією 
особою»

ч. 6 ст. 75 ГПК України:
«Обвинувальний вирок суду в кримінальному 
провадженні або постанова суду, якою особу притягнуто 
до адміністративної відповідальності у справі про 
адміністративне правопорушення, які набрали законної 
сили, є обов’язковими для господарського суду, що 
розглядає справу про правові наслідки дій  
чи бездіяльності особи, щодо якої ухвалений вирок або 
постанова суду, лише в питанні, чи мали місце  
ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою» – 
зміст цієї частини доповнено юридично грамотними 
процесуальними уточненнями, але, по суті,  
не зазнав змін

такої норми не було новела ч. 7 ст. 75 ГПК України: «Правова оцінка, надана 
судом певному факту під час розгляду іншої справи,  
не є обов’язковою для суду». 

такої норми не було новела ч. 8 ст. 75 ГПК України: «Обставини, встановлені 
рішенням третейського суду або міжнародного 
комерційного арбітражу, виправдувальним вироком суду 
у кримінальному провадженні, ухвалою про закриття 
кримінального провадження і звільнення особи від 
кримінальної відповідальності, підлягають доказуванню 
в загальному порядку під час розгляду справи 
господарським судом». 
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Отже, положення частини 1 статті 75 ГПК України, на нашу думку, спрямовані на забезпе-
чення передбачуваності процесуальної поведінки сторін спору та унеможливлення отримання про-
цесуальних переваг недобросовісної сторони спору, що сприятиме рівності їх перед законом і судом.

У пункті 5 частини 3 статті 2 КАС України вже з 1 вересня 2005 року добросовісність 
передбачалась як критерій оцінки адміністративним судом рішень, дій чи бездіяльності суб’єктів 
владних повноважень у справах щодо оскарження (з 15 грудня 2017 року – пункт 5 частини 2 
статті 2 КАС). Відповідно до частини 4 статті 236 ГПК України під час вибору й застосування 
норми права до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних 
норм права, викладені в постановах Верховного Суду. Тому, якщо врахувати останні рішення 
Верховного Суду, зокрема, в постановах від 17 листопада 2018 року у справі № 911/205/18 та від 
9 квітня 2019 року у справі № 903/394/18, то ВС зробив посилання на принцип добросовісно-
сті, який лежить в основі доктрини заборони суперечливої поведінки сторони правочину (venire 
contra factum proprium), яка базується ще на римській максимі – «non concedit venire contra factum 
proprium» (ніхто не може діяти всупереч своїй попередній поведінці), що у всьому світі відома 
під назвою процесуального естопелю.

Для правильного сприйняття доцільності та необхідності законодавчих нововведень  
у контексті «обґрунтованого сумніву (у суду) щодо достовірності цих обставин або добровіль-
ності їхнього визнання» спробуємо зробити комплексний аналіз змінених норм ГПК України 
після 15 грудня 2017 року, а саме:

1) відповідно до пункту 5 частини 2 статті 42 Кодексу детально законодавчо регламентова-
ні нові обов’язки учасників справи, зокрема надавати суду повні і достовірні пояснення з питань, 
які ставляться судом, а також учасниками справи в судовому засіданні;

2) уперше в статті 78 Кодексу закріплено, які докази є достовірними, а саме: «… створені 
(отримані) за відсутності впливу, спрямованого на формування хибного уявлення про обставини 
справи, які мають значення для справи»; 

3) стаття 79 з назвою «Вірогідність доказів» отримала нову назву та редакцію після 16 ли-
стопада 2019 року: вперше проголошена вірогідність доказів для встановлення обставин, що ма-
ють значення для справи, питання щодо якої суд вирішує відповідно до свого внутрішнього пе-
реконання за умови, що наявність обставини вважається доведеною, якщо докази, надані на 
підтвердження такої обставини, є більш вірогідними, ніж докази, надані на її спростування. 
Це не просто слово «достатність» замінити словом «вірогідність». Змінюється повністю погляд і 
вектор правил доказування і, як наслідок, у зміст мотивувальної частини рішення господарського 
суду вносяться законодавцем суттєві розширення в пунктах 1, 2 частини 4 статті 238 ГПК Украї-
ни через заміну їх чотирма новими пунктами, а саме: «1) перелік обставин, які є предметом дока-
зування у справі; 2) перелік доказів, якими сторони підтверджують або спростовують наявність 
кожної обставини, яка є предметом доказування у справі; 3) висновок суду про те, яка обставина, 
що є предметом доказування у справі, визнається судом встановленою або спростованою з ог-
ляду на більшу вірогідність відповідних доказів; 4) мотиви визнання доказів більш вірогідними 
щодо кожної обставини, яка є предметом доказування у справі» [2];

4) збирання доказів у господарських справах не є обов’язком суду, крім випадків, встанов-
лених ГПК України, а саме: 

4.1. коли суд має сумніви в добросовісному здійсненні учасниками справи їхніх процесу-
альних прав або виконанні обов’язків щодо доказів (частина 4 статті 74 Кодексу);

4.2. суд із власної ініціативи може оглянути вебсайт (сторінку), інші місця збереження 
даних у мережі Інтернет із метою встановлення та фіксування їхнього змісту (частина 7 статті 82 
ГПК України);

4.3. якщо подано копію (електронну копію) письмового доказу, суд за клопотанням учас-
ника справи або з власної ініціативи може витребувати у відповідної особи оригінал письмового 
доказу; при цьому, якщо оригінал письмового доказу не подано, а учасник справи або суд ставить 
під сумнів відповідність поданої копії (електронної копії) оригіналу, такий доказ не береться су-
дом до уваги (частина 6 статті 91 ГПК України), аналогічна норма закріплена в частині 5 статті 
96 цього Кодексу щодо подання копії (паперової копії) електронного доказу;

4.4. однією з обов’язкових умов для призначення експертизи судом у справі є ситуації, 
коли висновки експертів викликають сумніви щодо їхньої правильності (пункт 2 частини 1 статті 
99 ГПК України);

4.5. суд з урахуванням обставин справи має право визначити експерта чи експертну уста-
нову самостійно (частина 3 статті 99 ГПК України);
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5) відповідно до частини 4 статті 42 ГПК України «за введення суду в оману щодо фактичних 
обставин справи винні особи несуть відповідальність, встановлену законом», але, на нашу думку, 
норма – новела в частині 11 статті 80 Кодексу щодо можливості просити суд виключити документ, 
який викликає сумнів із приводу його достовірності або є підробленим із числа доказів і розглядати 
справу на підставі інших доказів, не узгоджується з положеннями частини 4 статті 74, пункту 5 
частини 5 статті 13 ГПК України, відповідно до яких суд: «… запобігає зловживанню учасниками 
судового процесу їхніми правами та вживає заходів для виконання ними їхніх обов’язків»;

6) по-новому законодавчо виписана реакція держави на порушення під час доказування:
6.1. через можливість застосування заходів процесуального примусу у вигляді: тимчасо-

вого вилучення доказів для дослідження судом (стаття 134 Кодексу) або штрафу як нововведено-
го заходу (стаття 135 ГПК України);

6.2. постановлення судом окремої ухвали щодо свідка, експерта чи перекладача у разі 
виявлення під час розгляду справи неправдивих показань, неправдивого висновку експерта 
чи неправильного перекладу, підробки доказів – направляє її прокурору чи органу досудового 
розслідування» – імперативний припис (частина 4 статті 246 ГПК України), що узгоджується 
з попередженням про кримінальну відповідальність свідка (частина 3 статті 211 Кодексу), та 
як можливий негативний наслідок на незаконну поведінку зазначених осіб у вигляді перегляду 
судового рішення за нововиявленими обставинами в майбутньому за підстави встановлення фак-
тів «надання завідомо неправильного висновку експерта, завідомо неправдивих показань свідка, 
завідомо неправильного перекладу, фальшивості письмових, речових чи електронних доказів», 
«вироком або ухвалою про закриття кримінального провадження та звільнення особи від кримі-
нальної відповідальності, що набрали законної сили» за умови, якщо вони призвели до «ухвален-
ня незаконного рішення в цій справі» (пункт 2 частини 2 статті 320 ГПК України);

7) новелою частини 6 статті 236 ГПК України стало положення, відповідно до якого рішення 
щодо сторони, яка визнала пред’явлену до неї позовну вимогу під час судового розгляду, ухвалюється 
судом згідно з таким визнанням лише за умови, що це не суперечить вимогам статті 191 Кодексу;

8) нові та правильні, на нашу думку, положення частини 2 статті 75 ГПК України, відпо-
відно до яких визначено, за яких підстав суд приймає заявлену стороною відмову від визнання 
обставин, необхідно розглядати під кутом того, що «у разі прийняття судом відмови сторони від 
визнання обставин, вони доводяться в загальному порядку» [2]. 

У національному законодавстві України не було однозначного нормативного закріплен-
ня термінів «прeюдиція», «преюдиційність», тому виникає необхідність переосмислення їхнього 
місця у правовому регулюванні сьогодні через реформу правосуддя, оскільки це має особливе 
значення у правозастосовній діяльності. 

Дуже вагомою, на нашу думку, є позиція викладена в рішенні Господарського суду Рівнен-
ської області № 78279368 від 4 грудня 2018 року, в якому, зокрема, передбачається: «преюдиціаль-
ність – обов’язковість фактів, установлених судовим рішенням, що набрало законної сили в одній 
справі для суду під час розгляду інших справ; преюдиціально встановлені факти не підлягають 
доказуванню, оскільки їх з істинністю вже встановлено у рішенні чи вироку і немає необхідності 
встановлювати їх знову, тобто піддавати сумніву істинність і стабільність судового акта, який 
вступив у законну силу; суть преюдиції полягає в неприпустимості повторного розгляду судом 
одного й того ж питання між тими самими сторонами; правила про преюдицію не лише спрямо-
вані на заборону перегляду фактів і правовідносин, які встановлені в судовому акті, що вступив 
у законну силу, але сприяють додержанню процесуальної економії в новому процесі; у разі прею-
диціального установлення певних обставин особам, які беруть участь у справі (за умови, що вони 
брали участь у справі під час винесення преюдиціального рішення), не доводиться витрачати час 
на збирання, витребування і подання доказів, а суду – на їхнє дослідження і оцінку, оскільки ці 
дії вже здійснювалися в попередньому процесі, і їхнє повторення було б не лише недоцільним, 
але й неприпустимим із погляду процесуальної економії; преюдиціальне значення мають лише 
рішення зі справи, в якій беруть участь ті самі особи або особа, щодо якої встановлено ці обста-
вини; преюдицію утворюють виключно лише ті обставини, які безпосередньо досліджувалися  
і встановлювалися судом, що знайшло відображення в мотивувальній частині судового акта, що 
відповідає положенням пункту 2.6 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 
26 грудня 2011 року №18 «Про деякі питання практики застосування Господарського процесу-
ального кодексу України судами першої інстанції» [3]. 

Отже, преюдиція в господарському процесі виступала як самостійне правове поняття та 
явище, але правовий ефект, який приводив її у дію через судовий акт, що вступив у законну силу 
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та встановлював юридичні факти (правовідносини), що не підлягали повторному встановленню 
під час наступного розгляду іншого спору між тими самими особами перестав існувати з 15 груд-
ня 2017 року, оскільки в статті 241 ГПК України немає заборони для сторін, третіх осіб, а також 
їхніх правонаступників оспорювати в іншому процесі встановлені судом факти і правовідносини 
після набрання рішенням суду законної сили. Залишається актуальною відповідь на запитання: 
«Чи перестала бути преюдиційність наслідком набрання рішенням суду законної сили»?.

Відповідно до положень частини 2 статті 13 Закону України «Про судоустрій і статус суддів» 
від 2 червня 2016 року: «Обов’язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших 
судів визначається законом». Зокрема, відповідно до частини 3 статті 18 ГПК України: «Обов’яз-
ковість судового рішення не позбавляє осіб, які не брали участі у справі, можливості звернутися 
до суду, якщо ухваленим судовим рішенням вирішено питання про їхні права чи інтереси», при 
цьому також зазначені особи мають право на апеляційний перегляд справи та у визначених законом 
випадках – на касаційне оскарження рішення, лише за умови, що апеляційне йому передувало [2]. 

Оскільки зазначена норма має прямий зв’язок із нововведеннями частини 5 статті 75 цього 
Кодексу, то для правильного сприйняття їхньої необхідності в контексті «не позбавляє осіб, які 
не брали участі у справі, можливості звернутися до суду» спробуємо зробити комплексний аналіз 
змінених норм ГПК України після 15 грудня 2017 року, а саме:

1) учасники справи, а також особи, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив питання 
про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки, мають право на апеляційний перегляд спра-
ви та у визначених законом випадках – на касаційне оскарження судового рішення (частина 1 
статті 17 ГПК України);

2) новелою частини 2 статті 17 ГПК України 2017 стало закріплення заборонної норми 
щодо касаційного оскарження судового рішення суду першої інстанції без його перегляду в апе-
ляційному порядку;

3) право учасників справи, а також осіб, які не брали участі у справі, якщо суд вирішив 
питання про їхні права, свободи, інтереси та (або) обов’язки на касаційне оскарження рішення 
(частина 1 статті 287 Кодексу), але за умови, яка передбачена в частині 4 цієї ж статті: «… лише 
після його перегляду в апеляційному порядку за її апеляційною скаргою», і тоді «така особа ко-
ристується процесуальними правами і несе процесуальні обов’язки учасника справи»;

4) новелою принципу змагальності стало законодавче закріплення в частині 4 статті 13 
ГПК України положення про «ризик настання наслідків, пов’язаних із вчиненням чи не вчинен-
ням стороною процесуальних дій»; 

5) для реалізації принципу змагальності сторін на законодавчому рівні в частині 5 статті 
13 ГПК України виписано нові повноваження судів, зокрема: роз’яснюють учасникам судового 
процесу їхні процесуальні права та обов’язки, наслідки вчинення або не вчинення процесуаль-
них дій; сприяють учасникам судового процесу в реалізації ними прав, передбачених Кодексом; 
запобігають зловживанню учасниками судового процесу їхніми правами та вживають заходів для 
виконання ними їхніх обов’язків;

6) уперше на законодавчому рівні в статті 51 ГПК України виписані як імперативні припи-
си поведінки сторони щодо третьої особи, якщо в результаті ухвалення судового рішення сторона 
може набути право стосовно третьої особи або третя особа може пред’явити вимоги до сторони: 
зобов’язана сповістити цю особу про відкриття провадження у справі; подати до суду заяву 
про залучення її до участі у справі як третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги щодо 
предмета спору; повинна додати докази про направлення її копії третій особі; так і негативні 
наслідки незалучення у справу такої особи стороною: обставини справи, встановлені судовим 
рішенням, не мають юридичних наслідків під час розгляду позову, пред’явленого стороною, яка 
брала участь у цій справі, до цієї третьої особи або позову, пред’явленого цією третьою особою 
до такої сторони у разі розгляду справи без повідомлення третьої особи про розгляд справи;

7) в унісон новим положенням статті 51 ГПК України закріплено нові норми в частині 2 
статті 74 цього Кодексу, відповідно до яких виписано важливі повноваження суду у разі посилан-
ня учасника справи на не вчинення іншим учасником справи певних дій або відсутність певної 
події: суд може зобов’язати такого іншого учасника справи надати відповідні докази вчинення 
цих дій або наявності певної події; або визнати обставину не вчинення відповідних дій або від-
сутності події встановленою у разі ненадання таких доказів.

На нашу думку, ці новації є цілком виправданими, оскільки для справедливого розгляду 
судових справ із притаманними їм процедурами доказування преюдиція не має бути перешкодою 
на шляху до встановлення дійсних обставин справи. 
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Отже, з погляду стадійності процесу, посилання на преюдиційні обставини не завжди були 
доцільними, оскільки у разі скасування судового рішення, що набрало законної сили, та яким вста-
новлено ці обставини, відповідно до пункту 3 частини 2 статті 320 ГПК України виникають підста-
ви для перегляду за нововиявленими обставини всіх тих судових рішень, які їх використали.

Відповідно до частини 4 статті 236 ГПК України під час вибору й застосування норми права 
до спірних правовідносин суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викла-
дені в постановах Верховного Суду. Зокрема, розглядаючи справу про стягнення боргу з поручителя, 
ВС в постанові від 23 січня 2018 року у справі № 316/3022/14-ц дійшов висновку: правові висновки 
не є преюдиціальними, правові висновки суду і встановлені ним обставини не є тотожними понят-
тями. Тому в частині 7 статті 75 ГПК України виписана нова норма, відповідно до якої: «… правова 
оцінка, надана судом певному факту під час розгляду іншої справи, не є обов’язковою для суду». 

Але зазначене не збігається з позицією ВС України, що базується на конвенційних за-
садах, зокрема, ухвалою ВС від 9 січня 2018 року, якою було відмовлено в перегляді рішень 
попередніх інстанцій із наступною правовою аргументацією: заява про перегляд є необґрунтова-
ною, оскільки фактично зводиться до висловлення незгоди із прийнятими судовими рішеннями, 
проханням про повторний перегляд матеріалів справи, переоцінкою доказів і вже встановлених 
судами обставин, що виходить за межі повноважень Верховного Суду, розгляд заяв яким покли-
каний забезпечувати сталість судової практики, а не можливість проведення «розгляду заради 
розгляду», посилаючись на практику ЄСПЛ, зокрема, у справі «Устименко проти України» (заява 
№ 32053/13), що право на справедливий судовий розгляд, гарантоване пунктом 1 статті 6 Кон-
венції, повинно тлумачитися у світлі Преамбули Конвенції, відповідна частина якої проголошує 
верховенство права, одним з основоположних аспектів якого є принцип правової визначеності, 
яка передбачає дотримання принципу res judicata, тобто принципу остаточності рішення, згідно 
з яким жодна зі сторін не має права домагатися перегляду остаточного і обов’язкового рішення 
лише з метою повторного слухання справи і постановлення нового рішення [4, с. 73].

Висновки. Отже, на основі вищевикладеного можна стверджувати, що правова регла-
ментація підстав звільнення від доказування в оновленому господарському процесуальному 
законодавстві України зазнала суттєвих змін, порівняно з їхньою регламентацією до 15 грудня 
2017 року, що проявляється в такому: 1) кількість підстав звільнення від доказування залиши-
лася незмінною, хоча у приписах статті 75 ГПК України законодавчо закріплено вісім частин, 
на відміну від чотирьох частин, які були в аналогічній статті 35 ГПК в попередній редакції;  
2) більш детально законодавчо регламентовано процедуру відмови від обставин, які були визнані 
учасниками справи; 3) законодавчо суперечливо виписані преюдиційні обставини; 4) відсутнє 
законодавче закріплення в статті 241 ГПК України преюдиційності як вагомого наслідку набран-
ня рішенням суду законної сили; 5) нова норма частини 7 статті 75 Кодексу, відповідно до якої: 
«… правова оцінка, надана судом певному факту під час розгляду іншої справи, не є обов’язко-
вою для суду», на думку авторів, має бути доповненням до частини 4 статті 236 ГПК України;  
6) нова норма частини 8 статті 75 Кодексу щодо доказування в загальному порядку під час роз-
гляду справи судом обставин, які встановлені рішенням третейського суду або міжнародного 
комерційного арбітражу, на думку авторів, має бути доповненням до частини 4 статті 22 ГПК 
України; 7) нова норма частини 8 статті 75 Кодексу щодо доказування в загальному порядку під 
час розгляду справи судом обставин, які встановлені виправдувальним вироком суду у кримі-
нальному провадженні, ухвалою про закриття кримінального провадження і звільнення особи 
від кримінальної відповідальності, на думку авторів, має бути доповненням до частини 6 статті 
75 Кодексу. Тому, як наслідок, пропонуємо скасувати частини 7, 8 статті 75 ГПК України.
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ДО ПИТАННЯ ПРО ГІДНУ ПРАЦЮ ПРАЦІВНИКІВ, 
ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ТРУДОВУ ДІЯЛЬНІСТЬ У НАСЕЛЕНИХ ПУНКТАХ 

НА ЛІНІЇ ЗІТКНЕННЯ В ОСОБЛИВИЙ ПЕРІОД В УКРАЇНІ

У статті висвітлюється проблематика правового забезпечення гідної праці 
(усіх її компонентів за методологією трудового права) працівників, що працюють  
у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні.

Метою статті є здійснення правового аналізу забезпечення гідної праці працівників, 
що працюють у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий 
період в Україні, виявлення деяких проблем у сфері правового забезпечення трудових 
прав зазначених працівників за компонентами гідної праці, а також розроблення 
пропозицій щодо вдосконалення законодавства про працю в зазначеній сфері.

У статті визначено компоненти гідної праці, розкрито зміст понять «лінія 
зіткнення (лінія розмежування)», «особливий період». Автором проаналізовано 
Конституцію України, міжнародні стандарти праці (Конвенції МОП), законодавчі 
акти, акти соціального діалогу, що регулюють питання зайнятості, трудових прав, 
заборони дискримінації в галузі праці, соціальний захист і соціальний діалог 
працівників, що працюють у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення 
в особливий період в Україні.

За результатами дослідження автором зроблено висновок, що в чинному 
законодавстві про працю є багато прогалин, які призводять до недостатнього 
забезпечення гідної праці зазначених працівників, як наслідок, це призводить до 
плинності кадрів, яка збільшується з року в рік. Виявлено деякі проблеми у сфері 
правового забезпечення трудових прав зазначених працівників за компонентами 
гідної праці (щодо різниці в оплаті праці працівників закладів охорони здоров’я  
в населених пунктах на лінії зіткнення, відсутності дотацій роботодавців у зв’язку 
з частковим безробіттям таких працівників й іншого). Розроблено пропозиції щодо 
вдосконалення законодавства про працю (внесення в КЗпП України нових норм, 
що стосуються обов’язків роботодавця з цивільного захисту персоналу й іншого), 
які дадуть змогу значно наблизити умови праці працівників, що здійснюють 
свою трудову діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення  
в особливий період в Україні, до гідних.

Ключові слова: трудові права, компоненти гідної праці, справедлива повна  
і продуктивна зайнятість, лінія розмежування, Операція Об’єднаних сил. 

The article highlights the issues of legal support of decent work (all its components 
according to the methodology of labor law) of workers working for employers in 
settlements on the contact line during a special period in Ukraine.

The purpose of the article is to carry out a legal analysis of the provision of decent 
work for workers working for employers in settlements on the contact line in a special 
period in Ukraine, to identify some problems in the field of legal support of the labor 
rights of these workers for all components of decent work, as well as to develop proposals 
for improving legislation about labor in this area.
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The article defines the components of decent work, discloses the concepts of “line of 
collision (demarcation line)”, “special period”. The author analyzes the Constitution of 
Ukraine, international labor standards (ILO Conventions), legislative acts, acts of social 
dialogue governing employment, labor rights, the prohibition of discrimination in the 
field of labor, social protection and social dialogue of workers working for employers in 
settlements on the collision line in special period in Ukraine.

According to the results of the study, it was concluded that in the current labor 
legislation there are many gaps that lead to insufficient provision of decent work for 
these workers, as a result, this leads to staff turnover, which is increasing from year to 
year. Some problems have been identified in the field of legal support of the labor rights 
of these workers on the components of decent work (regarding the difference in the 
remuneration of workers of health care institutions in the settlements on the contact line, 
the lack of subsidies from employers due to the partial unemployment of such workers). 
Proposals were developed to improve labor legislation (introducing new standards into 
the Labor Code of Ukraine regarding the obligations of the employer in civil protection 
of personnel). They will significantly bring the working conditions of workers who carry 
out their labor activities with employers in settlements on the contact line in a special 
period in Ukraine to decent ones.

Key words: labor rights, decent work components, fair full and productive 
employment, demarcation line, Combined Forces Operation.

Вступ. Життя нашого суспільства поділилося навпіл – до 2014 року і після. Якщо ж бути 
точним, то вже 17 березня 2014 року країна дізналася, що починає діяти особливий період, який 
передбачений Указом Президента України від 17 березня 2014 року № 303/2014 «Про частко-
ву мобілізацію». Особливий період продовжує діяти і зараз, і триватиме доти, доки Президент 
України не прийме рішення про переведення державних інституцій на функціонування в умовах 
мирного часу [1]. Щодо трудового життя в особливий період в Україні, то в спеціальній юридич-
ній літературі вивчається й аналізується багато питань у сфері трудових прав у цей період вій-
ськовослужбовців [2; 3], внутрішньо переміщених осіб [4–6]. Проте поверхнево досліджуються 
трудові права, якість трудового життя за компонентами гідної праці працівників, що здійснюють 
свою трудову діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий пе-
ріод нашої держави. Адже багато з них працює в органах державної влади і в органах місцевого 
самоврядування, на комунальних підприємствах, в закладах освіти й охорони здоров’я в населе-
них пунктах прифронтової зони, де підвищений рівень проявів військових небезпек. У ЗМІ не-
рідко висвітлюються факти поранень і загибелі таких працівників під час обстрілів. Наприклад, 
24 жовтня 2018 року на Донбасі комунальники підірвалися на міні й отримали контузію та мін-
но-вибухові ураження, коли їхали лагодити водогін у напрямку Горлівки [7], а 10 січня 2019 року 
під час виконання своїх трудових обов’язків співробітники підприємства «Вода Донбасу» от-
римали поранення під час обстрілу їхньої службової машини, яка згоріла неподалік населеного 
пункту Василівка [8] тощо. 

Також у таких населених пунктах діє особливий порядок, що передбачає надання органам 
сектору безпеки і оборони, іншим державним органам України спеціальних повноважень, необ-
хідних для здійснення заходів із забезпечення національної безпеки й оборони, охорони громад-
ського порядку, які дещо обмежують реалізацію конституційних прав і свобод людини й громадя-
нина. Все це впливає на психіко-емоційний стан працівників, на їхнє волевиявлення залишатися 
в цій місцевості жити й працювати. 

Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу забезпечення гідної 
праці працівників, що працюють у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особли-
вий період в Україні, виявлення деяких проблем у сфері правового забезпечення трудових прав 
зазначених працівників за компонентами гідної праці, а також розроблення пропозицій щодо 
вдосконалення законодавства про працю в зазначеній сфері.

Результати дослідження. До загальних засад правового забезпечення гідної праці пра-
цівників, що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії 
зіткнення в особливий період в Україні, слід віднести такі: Конституцію України, Конвенцію про 
захист цивільного населення під час війни від 12 серпня 1949 року, Кодекс законів про працю, Ко-
декс цивільного захисту України, Закон України «Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року 
№ 5067-VI, Закон України «Про оборону України» від 6 грудня 1991 року № 1932-XII, Закон 
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України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII,  
Закон України «Про боротьбу з тероризмом», Закон України «Про правовий режим надзвичай-
ного стану» від 16 березня 2000 року № 1550-III, Закон України «Про тимчасові заходи на пе-
ріод проведення антитерористичної операції» від 2 вересня 2014 року № 1669-VII, Закон Укра-
їни «Про особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на 
тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року 
№ 2268-VIII, Закон України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на 
тимчасово окупованій території України» від 15 квітня 2014 року № 1207-VII тощо. 

У зазначених документах надаються визначення й розкривається зміст таких важливих 
понять, як «особливий період», «лінія зіткнення (лінія розмежування)», «право на працю», «ос-
новні трудові права», «повна і продуктивна зайнятість» та інші, які дають змогу з’ясувати осо-
бливості трудових відносин між працівниками й роботодавцями, що здійснюються на підпри-
ємствах, в установах і організаціях у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період  
в Україні. 

Також цими важливими нормативно-правовими актами й міжнародними стандартами пе-
редбачено основні принципи державної політики України у сфері реалізації вказаних відносин, 
а саме: дотримання принципів міжнародного гуманітарного права (повага й захист, незавдан-
ня шкоди особам і об’єктам, які захищені міжнародним гуманітарним правом (зокрема, особам 
і об’єктам, що, відповідно, мешкають і перебувають у населених пунктах на лінії зіткнення, 
тощо); принципів гідної праці (заборона примусової праці, забезпечення умов для професійного 
розвитку й гідних умов праці для всіх громадян України, зокрема й для зазначеної категорії пра-
цівників тощо).

Не менш важливими є й підзаконні акти, які конкретизують положення вищевказаних за-
конів. Слід зауважити, що в зазначеному контексті дослідження важливі такі документи, як: Указ 
Президента України від 30 вересня 2019 року № 722/2019 «Про цілі сталого розвитку України 
на період до 2030 року», Рамкова програма партнерства між Україною та Організацією Об’єдна-
них Націй на 2018–2022 роки, Програма гідної праці МОП в Україні на 2016–2019 роки, в яких 
Держава Україна бере на себе зобов’язання поступово створити гідні умови праці для всіх грома-
дян, зокрема й для тих, хто здійснює трудову діяльність у населених пунктах на лінії зіткнення  
в особливий період України. Особливості правового статусу суб’єктів таких трудових відносин 
випливають із положень Розпорядження Кабінету Міністрів України «Про встановлення режимів 
підвищеної готовності та надзвичайної ситуації» від 26 січня 2015 року № 47-р, Розпорядження 
Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку населених пунктів, на території яких 
органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та переліку населених 
пунктів, що розташовані на лінії зіткнення» від 7 листопада 2014 року № 1085, Наказу Міністер-
ства оборони України «Про затвердження Інструкції про порядок виконання норм міжнародного 
гуманітарного права у Збройних Силах України» від 23 березня 2017 року № 164, Розпоряджен-
ня командування Об’єднаного оперативного штабу «Про особливий порядок в зоні проведення 
Операції Об’єднаних сил в Донецькій та Луганській областях» від 30 квітня 2018 року та іншого. 

Базуючись на зазначених правових засадах, далі в дослідженні слід зауважити, що таке 
«лінія зіткнення (лінія розмежування)» та «особливий період». Лінія зіткнення (розмежування) – 
це демаркаційна лінія на території Донецької та Луганської областей, що розмежовує територію, 
яку контролюють органи державної влади України, і ту, яка не є під контролем. Поруч із лінією 
розмежування розташована зона безпеки на контрольованих урядом територіях. З початком Опе-
рації Об’єднаних сил у Донецькій і Луганській областях (після прийняття Закону України «Про 
особливості державної політики із забезпечення державного суверенітету України на тимчасово 
окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях» від 18 січня 2018 року № 2268-VIII) 
колишня зона АТО була розділена на «район бойових дій» і «зону безпеки» [9, с. 26]. На сході 
України «зону безпеки» неофіційно називають ще «сірою зоною», яку переважно не контролює 
жодна з воюючих сторін. Жителі населених пунктів, які опинилися в «сірій зоні», найбільш ураз-
ливі і потерпають, зокрема, і від правового вакууму, який утворився через відсутність там україн-
ських органів влади [9, с. 43]. Відповідно до Переліку населених пунктів, що розташовані на лінії 
зіткнення, затвердженого Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2014 року 
№ 1085, таких міст, селищ, сіл налічується 154 одиниці.

Визначення поняття «особливий період» передбачається у ст. 1 Закону України «Про мо-
білізаційну підготовку і мобілізацію» від 21 жовтня 1993 року № 3543-XII – це період функці-
онування національної економіки, органів державної влади, інших державних органів, органів 
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місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань, сил цивільного 
захисту, підприємств, установ і організацій, а також виконання громадянами України свого кон-
ституційного обов’язку щодо захисту Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності Укра-
їни, який настає з моменту оголошення рішення про мобілізацію (крім цільової) або доведення 
його до виконавців щодо прихованої мобілізації чи з моменту введення воєнного стану в Україні 
або в окремих її місцевостях та охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний пе-
ріод після закінчення воєнних дій.

Далі, у контексті дослідження варто здійснити лапідарний і детальний правовий аналіз 
забезпечення гідної праці працівників, що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців  
у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні. Базуючись на методології тру-
дового права, а саме на теоретичних положеннях щодо структури гідної праці, необхідно вивчити 
правове забезпечення всіх її складників, до яких віднесено такі: 1) справедлива, повна і продук-
тивна зайнятість; 2) трудові права (оплата праці, безпека праці) та заборона дискримінації в сфері 
праці; 3) соціальний захист; 4) соціальний діалог, [10] – для вказаної категорії працівників. 

1. Справедлива, повна і продуктивна зайнятість працівників, що здійснюють свою трудо-
ву діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні. 
На перший погляд такий складник гідної праці для цих працівників де-факто важко забезпечити. 
Проте держава обов’язково повинна де-юре сприяти можливості своїм громадянам отримувати 
дохід через справедливу повну і продуктивну зайнятість на базі положень КЗпП України, Кон-
венції МОП № 122 про політику в галузі зайнятості 1964 року, Конвенції МОП № 142 про розви-
ток людських ресурсів 1975 року, Конвенції МОП № 2 про безробіття 1919 року, Закону України 
«Про зайнятість населення» від 5 липня 2012 року № 5067-VI, Закон України «Про загально-
обов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року 
№ 1533-III. Наприклад, за цими законами держава дійсно гарантує безоплатне сприяння у пра-
цевлаштуванні, право на професійну орієнтацію й на професійне навчання як для всіх, так і для 
окремих, більш уразливих на ринку праці категорій громадян тощо. Однак не можна не зазначи-
ти, що додаткових гарантій у сфері зайнятості за зазначеними законами саме для працівників, 
що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в 
особливий період в Україні, не встановлено. На нашу думку, слід було б передбачити в Порядку 
надання дотацій у зв’язку з частковим безробіттям від 7 березня 2013 року № 103 нові положен-
ня про надання таких дотацій усім роботодавцям-підприємствам, установам і організаціям, які 
розташовані в населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період, незалежно від факту 
накопичення заборгованості із заробітної плати або показників ефективності їхньої роботи.

2. Трудові права (на оплату праці, на відпочинок, на безпечні і здорові умови праці тощо) 
та заборона дискримінації в сфері праці працівників, що здійснюють свою трудову діяльність 
у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні. Зазначена 
компонента гідної праці вказаним працівникам забезпечується, крім норм КЗпП України, поло-
женнями багатьох конвенцій МОП, а саме мають велике значення: Конвенція МОП № 29 про 
примусову чи обов’язкову працю 1930 року, Конвенція МОП № 182 про заборону та негайні 
заходи щодо ліквідації найгірших форм дитячої праці 1999 року, Конвенція МОП № 47 про ско-
рочення робочого часу до сорока годин на тиждень 1935 року, Конвенція МОП № 100 про рівну 
оплату чоловіків і жінок за рівноцінну працю 1951 року, Конвенція МОП № 131 про встановлен-
ня мінімальної заробітної плати з особливим урахуванням країн, що розвиваються, 1970 року, 
Конвенція МОП № 155 про безпеку й гігієну праці 1981 року тощо. Правове забезпечення цьо-
го складника гідної праці базується також і на нормах Закону України «Про оплату праці» від 
24 березня 1995 року № 108/95-ВР, Закону України «Про охорону праці» від 14 жовтня 1992 року  
№ 2694-XII, Закону України «Про відпустки» від 15 листопада 1996 року 504/96-ВР, Закону Укра-
їни «Про забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків» від 8 вересня 2005 року 
№ 2866-IV тощо. Варто зазначити, що всі ці нормативно-правові акти закріплюють загальні га-
рантії в сфері трудових прав і заборони дискримінації в галузі праці для всіх працівників, включ-
но з тими, що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії 
зіткнення в особливий період в Україні. 

Однак є деякі важливі документи, які все ж таки передбачають додаткові гарантії в сфе-
рі трудових прав як компоненти гідної праці для цієї більш уразливої на ринку праці категорії 
працівників. Зокрема, враховуючи непривабливість життя й здійснення кар’єри в цих депре-
сивних населених пунктах, неможливість забезпечити належні безпечні і здорові умови праці 
внаслідок унеможливлення проявів військових небезпек для таких працівників Уряд прийняв 
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Постанову «Про особливості оплати праці працівників, які беруть участь у забезпеченні проведен-
ня антитерористичної операції, працівників, які залучаються до здійснення заходів із забезпечен-
ня національної безпеки та оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації  
у Донецькій та Луганській областях, а також працівників державних і комунальних установ, закла-
дів, організацій, які фінансуються з бюджету і розміщені в населених пунктах, що розташовані на 
лінії зіткнення» від 5 вересня 2018 року № 708. В цьому документі передбачено, що заробітна плата 
зазначених працівників підвищується на 50 відсотків за фактичний час перебування в районах про-
ведення такої операції (здійснення таких заходів) за наявності підтвердних документів.

Проте є проблема з оплатою праці працівників більшості закладів охорони здоров’я – ко-
мунальних некомерційних підприємств, які розташовані у населених пунктах на лінії зіткнен-
ня. Їм така надбавка за цією постановою не виплачується у зв’язку з реформуванням системи 
охорони здоров’я, зокрема проведенням змін у порядку оплати праці. Уряд рекомендує таким 
підприємствам передбачити в колдоговорах окрему норму щодо виплати підвищеного розміру 
заробітної плати для своїх працівників. На наш думку, уряд самоусувається від цієї правової 
проблеми, що є неприйнятним в особливий період України. Слід поширити дію цієї Постанови  
і на працівників закладів охорони здоров’я – комунальних некомерційних підприємств, які розта-
шовані у населених пунктах на лінії зіткнення.

Необхідно зауважити, що відповідно до абз. 18 ст. 25 Закону України «Про відпустки», 
відпустка без збереження заробітної плати за бажанням працівника надається в обов’язковому 
порядку на період проведення у відповідному населеному пункті антитерористичної операції, 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях з урахуванням часу, необхідного для 
повернення до місця роботи, але не більш ніж сім календарних днів після прийняття рішення про 
припинення антитерористичної операції, заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, 
відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях. 
На нашу думку, такий підхід до вирішення проблеми не є гуманним, адже працівник залишаєть-
ся без доходу на весь час відпустки. Тим паче, що законодавець не передбачив максимальний 
строк для такої відпустки. Отже, слід зауважити, що у разі тривалого строку проведення вище-
зазначених заходів (наприклад, понад 1 місяць) на підприємстві необхідно оформлювати простій  
і за можливості тимчасово переводити працівників на іншу роботу в іншу місцевість (про що слід 
доповнити ст. 34 КЗпП України). Якщо таке переведення неможливе, то бажано було б через цен-
три зайнятості виплачувати дотації роботодавцям у зв’язку з частковим безробіттям працівників 
на весь час зазначених заходів, доповнюючи новою нормою про це Порядок надання дотацій  
у зв’язку з частковим безробіттям від 7 березня 2013 року № 103. 

3. Соціальний захист працівників, що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців 
у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні. Правове забезпечення цієї 
компоненти гідної праці вказаних працівників здійснюється на підставі Конвенції МОП № 102 
про мінімальні норми соціального забезпечення 1952 року, КЗпП України, Закону України «Осно-
ви законодавства України про загальнообов’язкове державне соціальне страхування» від 14 січня 
1998 року № 16/98-ВР, Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхуван-
ня» від 9 липня 2003 року № 1058-IV, Закону України «Про загальнообов’язкове державне соці-
альне страхування» від 23 вересня 1999 року № 1105-XIV, Закону України «Про загальнообов’яз-
кове державне соціальне страхування на випадок безробіття» від 2 березня 2000 року № 1533-III, 
Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їхнього соціального захисту» від 22 жовтня 
1993 року № 3551-XII тощо. За зазначеними актами передбачаються загальні гарантії у сфері со-
ціального захисту для всіх працівників, зокрема й для тих, хто здійснює свою трудову діяльність 
у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період. На жаль, додаткових гарантій, таких 
як кратне обчислення страхового стажу за роботу в таких умовах чи надбавки за особливі заслу-
ги перед Україною, сьогодні не передбачається. Зазначене питання вимагає окремого наукового 
дослідження й обговорення науковцями і фахівцями. 

4. Соціальний діалог із питань встановлення умов праці, а також соціально-економічних 
гарантій для працівників, що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців у населених 
пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні. Зазначені відносини, тісно пов’язані  
з трудовими, регулюються положеннями Конвенції МОП № 87 про свободу асоціації та захист пра-
ва на організацію 1948 року, Конвенції МОП № 98 про право на організацію та ведення колектив-
них переговорів 1949 року, Конвенції МОП № 144 про тристоронні консультації для сприяння за-
стосуванню міжнародних трудових норм (Міжнародні стандарти праці), 1976 року, КЗпП України,  
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Законом України «Про соціальний діалог в Україні» від 23 жовтня 2010 року 2862-VI, Законом 
України «Про колективні договори і угоди» від 1 липня 1993 року № 3356-XII й ін. На базі цих до-
кументів сторони соціального діалогу укладають колективні договори й угоди, в яких вирішуються 
питання поліпшення правового положення працівників, зокрема й тих, що здійснюють свою трудо-
ву діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні. 

Наприклад, в п. 3.2 Територіальної угоди між Луганською обласною державною адміні-
страцією, Федерацією профспілок Луганської області та Об’єднанням організацій роботодавців 
Луганської області на 2019–2020 роки від 28 листопада 2018 року та в п. 2.11 Територіальної 
угоди на 2019–2021 роки між Донецькою облдержадміністрацією, Спільним представницьким 
органом репрезентативних професійних спілок Донецької області та Об’єднанням організацій 
роботодавців Донецької області від 22 листопада 2018 року встановлюється, що сторонам соці-
ального діалогу необхідно напрацювати спільні пропозиції до центральних органів влади щодо 
розв’язання проблем в економічній і соціальній сферах на регіональному та загальнодержавному 
рівнях. Особливу увагу слід приділяти вирішенню проблем у населених пунктах, що розташова-
ні на лінії зіткнення. 

На жаль, у цих важливих документах, з урахуванням яких повинні укладатися колектив-
ні договори на підприємствах, що розташовані в населених пунктах на лінії зіткнення, взагалі 
немає норм, що стосуються обов’язків роботодавця із цивільного захисту персоналу, таких як: 
1) систематично проводити інструктажі (навчання) працівників із питань цивільного захисту  
та дій у надзвичайних ситуаціях за кошт роботодавця та в робочий час; 2) дотримуватися вимог 
законодавства щодо створення, збереження, утримання, використання та реконструкції захисних 
споруд цивільного захисту на території підприємства, установи та організації; 3) організовувати  
і здійснювати під час виникнення надзвичайних ситуацій евакуаційні заходи щодо працівників  
та їхнього майна, а також майна власника підприємства, установи, організації або уповноваже-
ного ним органу тощо

На нашу думку, якщо б такі обов’язки роботодавців були закріплені в КЗпП України на 
час особливого періоду України, то їх би обов’язково включали до колективних договорів і угод 
сторони соціального діалогу й не лише на підприємствах, розташованих у населених пунктах на 
лінії зіткнення.

Висновки. Отже, проведений правовий аналіз забезпечення гідної праці працівників, 
що здійснюють свою трудову діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення  
в особливий період в Україні, дає змогу зробити такі висновки: 

1. У чинному законодавстві про працю є багато прогалин, які призводять до недостатнього 
забезпечення гідної праці зазначених працівників, як наслідок, це призводить до плинності ка-
дрів, яка збільшується з року в рік. 

2. Виявлені деякі проблеми у сфері правового забезпечення трудових прав зазначених 
працівників за компонентами гідної праці (щодо різниці в оплаті праці працівників закладів охо-
рони здоров’я в населених пунктах на лінії зіткнення, відсутності дотацій роботодавців у зв’язку 
з частковим безробіттям таких працівників тощо).

3. Розроблені пропозиції щодо вдосконалення законодавства про працю (внесення в КЗпП 
України нових норм, що стосуються обов’язків роботодавця із цивільного захисту персоналу 
тощо) дають змогу значно наблизити умови праці працівників, що здійснюють свою трудову 
діяльність у роботодавців у населених пунктах на лінії зіткнення в особливий період в Україні, 
до гідних.

Результати цього дослідження можуть бути використані в подальших наукових розвідках 
за цією проблематикою. 
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в Україні. Деталізовано зміст законодавства у вказаній царині. Наведено наукові під-
ходи до розкриття питання наукового дослідження. Виведено авторський перелік на-
прямів соціального захисту державних службовців в Україні. Охарактеризовано роль 
і сутність кожного з них. З’ясовано, що державним службовцям можуть встановлю-
ватись такі види премій: 1) премія за результатами щорічного оцінювання службо-
вої діяльності; 2) місячна або квартальна премія відповідно до особистого внеску в 
загальний результат роботи державного органу. До критеріїв для нарахування премії 
віднесено: 1) ініціативність у роботі; 2) якість виконання завдань, визначених поло-
женнями про державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює 
державний службовець, його посадовою інструкцією, а також дорученнями керів-
ництва відповідного державного органу та безпосереднього керівника державного 
службовця; 3) терміновість виконання завдань; 4) виконання додаткового обсягу за-
вдань. Визначено, що надбавка за ранг державного службовця – це понадплата до 
посадового окладу державного службовця у фіксованому розмірі, визначеному По-
становою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників держав-
них органів», яка виплачується за його спеціальне звання, що відображає службове 
становище службовця в державному органі і присвоюється з урахуванням посади, 
яку він обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки та стро-
ку служби. Зроблено висновок, що матеріальний напрям соціального захисту дер-
жавних службовців характеризується наступними особливостями: реалізовується 
у формі надбавок, доплат, премій та компенсацій; розміри таких видів соціального 
захисту або прямо передбачені законом, або визначаються безпосередньо керівни-
ком державної служби; види матеріального напряму соціального захисту державних 
службовців по суті є складниками його заробітної плати і при цьому впроваджені з 
метою надання додаткового соціального захисту державним службовцям, із огляду 
на функції, які вони виконують, та ризики, із якими вони стикаються. 

Ключові слова: соціальний захист, державні службовці, державна служба, 
соціальне законодавство, соціальне забезпечення.
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In the article the directions of social protection of civil servants in Ukraine are 
analyzed. The content of the legislation in that area is detailed. The scientific approaches 
to the research question are presented. The author lists the directions of social protection of 
civil servants in Ukraine. The role and nature of each of them are described. It is found that 
the following types of bonuses can be set for civil servants: 1) a bonus based on the annual 
performance appraisal; 2) monthly or quarterly premium in accordance with a personal 
contribution to the overall result of the work of a state body. The criteria for awarding 
the award include: 1) initiative in work; 2) the quality of the performance of the tasks 
defined by the regulations on the state body, the independent structural unit in which the 
civil servant works, his job description, as well as the instructions of the management of 
the relevant state body and the direct head of the civil servant; 3) the urgency of the tasks; 
4) performing additional tasks. It is determined that a bonus for the rank of a civil servant 
is an overpayment to a fixed-term salary of a civil servant, determined by the Cabinet of 
Ministers of Ukraine Resolution on the Remuneration of Employees of State Bodies, which 
is paid for his special title, which reflects the official status of the official given the position 
he occupies, his professional competence, training and length of service for which civil 
servants. It is concluded that the material direction of social protection of civil servants 
is characterized by the following features: it is implemented in the form of allowances, 
surcharges, bonuses and compensations; the size of such types of social protection is either 
directly provided for by law or directly determined by the head of the civil service; the 
types of material direction of social protection of civil servants are, in essence, part of his 
salary, and are introduced with the aim of providing additional social protection to civil 
servants, in view of the functions they perform and the risks they face.

Key words: social protection, civil servants, public service, social legislation, social 
security.

Вступ. Напрями соціального захисту державних службовців в Україні є категорією, яка 
об’єднує усі його види. Вживання цього терміну є більш доцільним, аніж вживання терміну 
«види соціального захисту», оскільки напрям може охоплювати декілька видів соціального за-
хисту. Наприклад, статтею 54 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 
[1] передбачено надання державним службовцям такого напряму соціального захисту державних 
службовців, як напрям соціально-побутового забезпечення. У такому контексті більш доречно 
вживати термін «напрям соціального захисту державних службовців», оскільки він включає  
2 види соціального захисту – надання службового житла та матеріальну допомогу для вирішення 
соціально-побутових питань. Іншим питанням, яке варто дослідити, є форми соціального захи-
сту державних службовців в Україні. Так, ця категорія окреслює специфічний спосіб реалізації 
соціального захисту державних службовців. Як свідчить наше дослідження, питання форм соці-
ального захисту у науковій літературі переважно розглядається у загальному порядку, відносно 
інституту трудових відносин. Спеціальні форми соціального захисту державних службовців є 
малодослідженими сьогодні. Враховуючи актуальну потребу у подальшому реформуванні дер-
жавної служби, виділені питання є актуальними для дослідження.

Стан дослідження. Зазначене питання є малодослідженим у юридичній науці у тому чис-
лі й тому, що у колі інтересів вчених-правовиків у контексті державної служби України перебу-
вають інші його аспекти, передусім реформаційні, законодавчі та процедурні. Тому соціальних 
захист державної служби в Україні переважно перебуває поза колом інтересів вітчизняних нау-
ковців. Серед дослідників цього питання відзначимо у тому числі й тих, які здійснювали дослі-
дження більш загальних категорій, а саме таких, як В.Б. Авер’янов, В.Б. Битяк, Н.Б. Болотіна, 
С.В. Заболотна, К.С. Зазерін, М.І. Іншин, Ю.В. Іщенко, А.В. Кірмач, Ю.В. Ковбасюк, В.Я. Ма-
линовський, О.Ю. Оболенський, О.В. Петришин, Т.Л. Постригань, С.М. Серьогін, С.М. Синчук, 
Б.В. Сташків, В.П. Тимощук, М.М. Шумило, Л.П. Шумна. Не зважаючи на вклад зазначених на-
уковців у теорію соціального захисту державних службовців, окремі теоретичні структурні еле-
менти сьогодні залишаються невизначеними на науковому рівні. Саме це і зумовлює доцільність 
здійснення дослідження напрямів та форм соціального захисту державних службовців в Україні.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження напрямів соціального захисту дер-
жавних службовців в Україні. 

Результати дослідження. В нормах Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 
№ 889-VIII [1] для державних службовців передбачено такі види соціального захисту: випла-
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та надбавок, доплат, премій (стаття 52); надання соціально-побутового забезпечення у вигляді 
надання службового житла або матеріальної допомоги (стаття 54); грошова допомога у розмірі 
середньомісячної заробітної плати, яка виплачується разом із наданням щорічної основної опла-
чуваної відпустки тривалістю 30 календарних днів (стаття 57); пенсійне забезпечення (стаття 90). 
Із цих норм ми виділимо такі напрями соціального захисту державних службовців: 

1) матеріальний напрям; 
2) соціально-побутовий напрям; 
3) оздоровчо-рекреаційний напрям;
4) пенсійний напрям.
Так, матеріальний напрям соціального забезпечення державних службовців полягає  

у тому, що окрім власне фінансового забезпечення у формі заробітної плати, державні службовці 
можуть отримувати додаткове матеріальне забезпечення, передбачене статтею 52 Закону України 
«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. При цьому матеріальний напрям соціаль-
ного забезпечення державних службовців охоплює ряд надбавок, доплат, премій та компенсацій, 
на які можуть претендувати державні службовці за умови їх відповідності певним визначеним  
у законодавстві критеріям.

Надбавкою є додана до чогось сума, яку одержують понад план чи усталені норми  
[2, с. 709]. Тобто це певні понадплати до посадового окладу державного службовця із урахуванням 
стажу роботи, посади, яку він обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки 
та строку служби, за який для державних службовців у чинному законодавстві про державну служ-
бу передбачено надбавки за вислугу років на державній службі та за ранг державного службовця.

Так, у нормі частини 1 статті 52 передбачено, що державні службовці претендують на 
отримання такого виду матеріального забезпечення, як надбавка за вислугу років на державній 
службі на рівні 3 відсотків посадового окладу державного службовця за кожний календарний рік 
стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу. У юридичній науці ви-
слуга років розглядається у таких значеннях. У контексті пенсійного забезпечення вислугою ро-
ків є особливий вид спеціального стажу окремих категорій працівників, який передбачає пільгове 
пенсійне забезпечення у зв’язку з утратою професійної працездатності й виходом на пенсію до 
настання віку, який дає право на пенсію за віком [3, с. 82]. Тобто таке розуміння вислуги полягає 
у тому, що визначена категорія працюючих осіб характеризується обліком спеціального стажу 
роботи, який дозволяє їм отримувати пільгове пенсійне забезпечення, на яке мають право лише 
вони. Інше розуміння вислуги встановлене Юридичною енциклопедією за загальною редакцією 
Ю.С. Шемшученка, у якій вислуга років визначається як тривалість стажу роботи (служби) на 
одному чи кількох підприємствах (в установах, організаціях) певного відомства або галузі про-
мисловості чи державного управління, що дає право на певні переваги та пільги, нагородження 
державними відзнаками, присвоєння почесних звань. Також розробниками енциклопедії вказу-
ється на те, що вислуга років є підставою для отримання деякими категоріями працівників та 
службовців спеціальних пенсій, надбавки до основного окладу або одноразову щорічну винаго-
роду, які виплачуються незалежно від результатів виробничої діяльності підприємства, установи, 
організації [4]. Звернемо увагу на те, що у такому контексті вислуга років розуміється як період 
трудової діяльності, який надає право деяким категоріям працівників і службовців незалежно від 
віку й працездатності право на пенсію та деякі форми соціального захисту. Відповідно, у кон-
тексті матеріального напряму соціального захисту державних службовців вислуга – це певний 
спеціальний стаж, який притаманний державним службовцям, який є підставою для надання 
їм надбавки до посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби у відсо-
тковому відношенні до його посадового окладу. Своєю чергою надбавка за вислугу років – це 
понадплата до посадового окладу державного службовця, яка надається пропорційно до стажу 
державної служби за кожний календарний рік стажу державної служби у відсотковому відношен-
ні до його посадового окладу.

Іншим видом надбавок є надбавка за ранг державного службовця. Так, ранг державного 
службовця згідно із частиною 1 статті 39 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 
№ 889-VIII [1] визначається як вид спеціальних звань. У науковій літературі ранги державних 
службовців порівнюються із військовими званнями, дипломатичними рангами та іншими спеці-
альними званнями. Так, до такого висновку приходять автори Науково-практичного коментаря 
до Закону України «Про державну службу». При цьому дослідники відзначають, що Конституція 
України [5] не містить визначення терміну «ранг державного службовця» і не відносить ранг дер-
жавного службовця до спеціальних звань. Так само вказується на те, що в Законі України «Про 
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державну службу» від 16.12.1993 № 3723-XII [6] не визначалося, що ранг державного службовця 
є спеціальним званням. Проте автори коментаря доходять висновку, що сьогодні ранги свідчать 
про службове становище службовця в державному органі і присвоюються з урахуванням посади, 
яку він обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки та строку служби [7, 
с. 290]. На нашу думку, ця дефініція надає можливість сформувати коректне розуміння сутнос-
ті рангу державної служби. Із частини 3 статті 39 Закону України «Про державну службу» від 
10.12.2015 № 889-VIII [1] слідує, що основним критерієм розмежування рангів є посада держав-
ної служби, а у частині 7 цієї статті встановлено, що за особливі досягнення або за виконання 
особливо відповідальних завдань державному службовцю може бути достроково присвоєно чер-
говий ранг. 

У частині 2 статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII 
[1] передбачено, що розмір надбавки за ранг державного службовця визначається Кабінетом Мі-
ністрів України під час затвердження схеми посадових окладів на посадах державної служби. 
Так, Постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівників державних ор-
ганів» від 18.01.2017 № 15 [8] передбачені конкретні суми, які мають бути виплачені державним 
службовцям як надбавка, що нами аналізується. Наприклад, державні службовці першого рангу 
отримують надбавку 1 000 гривень до заробітної плати, тоді як державні службовці дев’ятого 
рангу 200 гривень. Таким чином, ранг державного службовця у контексті матеріального напря-
му соціального захисту державних службовців – це вид спеціального звання державного служ-
бовця, який відображає службове становище службовця в державному органі і присвоюється з 
урахуванням посади, яку він обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки 
та строку служби, за який для державних службовців передбачається надбавка до посадового 
окладу у розмірі, визначеному Кабінетом Міністрів України. Своєю чергою надбавка за ранг дер-
жавного службовця – це понадплата до посадового окладу державного службовця у фіксованому 
розмірі, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України «Питання оплати праці працівни-
ків державних органів», яка виплачується за його спеціальне звання, що відображає службове 
становище службовця в державному органі і присвоюється з урахуванням посади, яку він обій-
має, його професійної компетентності, професійної підготовки та строку служби.

Іншим видом матеріального напряму соціального захисту державних службовців в Укра-
їні є доплати. Доплата у загальнотеоретичному значенні роз’яснюється, як «додаткова плата»  
[2, с. 318]. На відміну від надбавок, доплати являють собою додаткову плату до посадового окла-
ду державного службовця за більшу кількість праці, здійсненої понад нормами. Тому в чинному 
Законі України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] передбачено доплати за 
додаткове навантаження.

Так, частинами 3 та 4 статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 
889-VIII [1] передбачено наступне. Якщо таке додаткове навантаження накладено у зв’язку із тим-
часовою відсутністю державного службовця, розмір виплат встановлюється у розмірі 50 відсотків 
посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця. Якщо ж додаткове навантажен-
ня пов’язане з виконанням обов’язків за вакантною посадою, розмір виплати визначається пропо-
рційно додатковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною 
посадою. Звернемо увагу на те, що на відміну від попередньо проаналізованих доплат та надбавок, 
зазначена не залежить від характеристик самого державного службовця, який її отримує – не віді-
грає значення його становище в державному органі, посада, яку він обіймає, його професійна ком-
петентність, професійна підготовка та строк служби. У такому разі єдиним критерієм для надання 
доплати є та робота, яку він виконує. Отже, додаткове навантаження у контексті матеріального 
напряму соціального захисту державних службовців є виконанням державним службовцем додат-
кових обов’язків у зв’язку із тимчасовою відсутністю державного службовця або ж за вакантною 
посадою, за яке чинним законодавством передбачені доплати до посадового окладу, визначену із 
урахуванням посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця чи пропорційно до-
датковому навантаженню за рахунок економії фонду посадового окладу за відповідною посадою. 
Своєю чергою доплата за додаткове навантаження – це додаткова плата до посадового окладу дер-
жавного службовця, яка надається за виконання державним службовцем додаткових обов’язків у 
зв’язку із тимчасовою відсутністю державного службовця або ж за вакантною посадою державної 
служби у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного службовця чи 
пропорційно додатковому навантаженню.

У загальному розумінні, під компенсацією варто розуміти відшкодування, зрівноважу-
вання, винагороду за що-небудь, а також суму, яку сплачують як відшкодування, винагороду, 
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покриття витрат, утрат [2, с. 560]. Таким чином, під компенсацією, яка виплачується державно-
му службовцю, передусім варто розуміти певне грошове відшкодування. Звернемо увагу на те, 
що в чинному законодавстві термін «компенсація» переважно пов’язується із відшкодуванням. 
Наприклад, згідно із Постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2006 № 275 «Питання 
використання у 2006 році коштів державного бюджету, які виділяються виробникам лікарських 
засобів для компенсації додаткових витрат, пов’язаних із зміною ставки акцизного збору на спирт 
етиловий» [9], компенсація – це відшкодування з державного бюджету додаткових витрат. Своєю 
чергою в Законі України «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою» 
від 17.04.2014 № 1223-VII [10], який сьогодні втратив чинність, компенсація визначалась як від-
шкодування державою депортованій особі матеріальної шкоди, заподіяної внаслідок депортації. 
Звернемо увагу на те, що в обох випадках термін «компенсація» тлумачився як відшкодування 
шкоди. Проте компенсації, які виплачуються державним службовцям, пов’язуються із наданням 
додаткових виплат за специфічні умови праці.

Згідно з частиною 5 статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015  
№ 889-VIII [1] за роботу, що передбачає доступ до державної таємниці, передбачено компенсацію,  
яка виплачується в розмірі та порядку, визначених Кабінетом Міністрів України. Звернемо увагу 
на те, що в зазначеній нормі відсутнє визначення розмірів таких компенсацій та посилань на 
інші нормативно-правові акти, проте 15.06.1994 року Кабінетом Міністрів України було при-
йнято Положення «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з 
роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» [11], закріплене у Постанові № 414, 
дія якої, очевидно, поширюється і на державних службовців. У її пункті 2 встановлено, що такі 
компенсації передбачені для осіб, які постійно працюють з відомостями, що становлять держав-
ну таємницю – які за своїми функціональними обов’язками або на час виконання робіт згідно з 
укладеними договорами займаються розробленням, виготовленням, обліком, зберіганням, вико-
ристанням документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, приймають 
рішення з цих питань або здійснюють постійний контроль за станом захисту державної таємниці. 
Відзначимо, що розмір таких компенсацій є доволі суттєвим – залежно від секретності інфор-
мації та сутності виконуваних посадових обов’язків від 10 до 60 відсотків розміру посадового 
окладу. Отже, компенсацією як видом матеріального напряму соціального захисту державних 
службовців є різновид доплат до посадового окладу державного службовця, який виплачується 
йому у визначеному Положенням «Про види, розміри і порядок надання компенсації громадянам 
у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до державної таємниці» розмірі, пропорційному до 
посадового окладу, за розроблення, виготовлення, облік, зберігання, використання документів, 
виробів та інших матеріальних носіїв державної таємниці, за прийняття рішення з цих питань 
або за здійснення постійного контролю за станом захисту державної таємниці.

Останнім видом матеріального напряму соціального захисту державних службовців є 
премії. Згідно із частиною 6 статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015  
№ 889-VIII [1] премії виплачуються державним службовцям в межах фонду преміювання залеж-
но від особистого внеску державного службовця в загальний результат роботи державного ор-
гану. Розміри премій визначаються керівниками державної служби, проте для полегшення цього 
процесу Мінсоцполітики України прийняло Наказ № 646 від 13.06.2016 року «Про затвердження 
Типового положення про преміювання державних службовців органів державної влади, інших 
державних органів, їхніх апаратів (секретаріатів)» [12], яким і було затверджено відповідне по-
ложення. Зазначимо, що дане положення поширюється виключно на державних службовців, які 
займають посади державної служби категорій «Б» і «В». 

У положенні передбачено, що державним службовцям за рішенням керівника держав-
ного органу та у розмірах, визначених керівником, можуть встановлюватись такі види премій:  
1) премія за результатами щорічного оцінювання службової діяльності; 2) місячна або кварталь-
на премія відповідно до особистого внеску в загальний результат роботи державного орган. При 
цьому загальний розмір премій, які може отримати державний службовець за рік, не може пере-
вищувати 30 відсотків фонду його посадового окладу за рік. Втім відзначимо, що такий гранич-
ний розмір можливих премій все одно є доволі високим. До критеріїв для нарахування премії 
віднесено: 1) ініціативність у роботі; 2) якість виконання завдань, визначених положеннями про 
державний орган, самостійний структурний підрозділ, у якому працює державний службовець, 
його посадовою інструкцією, а також дорученнями керівництва відповідного державного органу 
та безпосереднього керівника державного службовця; 3) терміновість виконання завдань; 4) ви-
конання додаткового обсягу завдань (участь у провадженні національних реформ, роботі комісій, 
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робочих груп тощо). Тобто у кожному із перерахованих випадків державний службовець має 
належним чином виконувати покладені на нього обов’язки, а також окрім цього демонструвати 
результативність праці, виконуючи завдання якісно чи понад визначені об’єми. На основі цього 
Положення керівник державної служби затверджує Положення про преміювання у відповідному 
державному органі, погодженого з виборним органом первинної профспілкової організації, згід-
но з яким у подальшому здійснює преміювання державних службовців, що зумовлено частиною 
6 статті 52 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]. Відзначимо, що 
виплата премій державним службовцям, які займають посади державної служби категорії «А», 
«встановлюється суб’єктом призначення відповідно до статті 52 Закону України «Про державну 
службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1]», як зазначається у цій нормі. Проте зі змісту самої статті 
можна зробити лише такі висновки: по-перше, фонд преміювання державного органу встановлю-
ється у розмірі 20 відсотків загального фонду посадових окладів за рік та економії фонду оплати 
праці – це означає, що державні службовці усіх категорій не можуть сукупно отримати рік премії 
такого розміру; по-друге, державні службовці, які займають посади державної служби категорії 
«А», можуть отримати місячну чи квартальну премію за результатами оцінювання службової 
діяльності; по-третє, премії державних службовців, які займають посади державної служби кате-
горії «А», встановлюються суб’єктом призначення. 

Підсумовуючи дослідження премій, які виплачуються державним службовцям, зробимо 
висновок, що ними є одна з форм грошового заохочення державних службовців у службовій 
діяльності, яка полягає у виплаті в грошовій формі одного разу на рік, місяць чи квартал за ре-
зультатами оцінювання службової діяльності та виявлення ініціативності у роботі, якості та тер-
міновості виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

Отже, матеріальний напрям соціального захисту державних службовців полягає у виплаті 
їм надбавок, доплат, премій та компенсацій. Кожна із зазначених форм характеризується при-
таманними лише їй особливостями. Так, надбавки виплачуються державним службовцям згід-
но з чіткими прозорими критеріями з урахуванням посади, яку він обіймає, його професійної 
компетентності, професійної підготовки та строку служби. Близьким за сутністю видом матері-
ального напряму соціального захисту державних службовців є доплати. Як і надбавки, доплати 
виплачуються як складник заробіної плати. Але на відміну від надбавок, для доплати державний 
службовець має відпрацювати понад встановлену норму праці. Компенсація, яка виплачується 
державним службовцям, має форму не відшкодування, а навпаки – доплати. При цьому чинним 
законодавством передбачено лише один випадок надання державним службовцям компенсацій – 
якщо їх службові обов’язки передбачають доступ до державної таємниці. Останній проаналізова-
ний нами вид матеріального напряму соціального захисту державних службовців – це їх премії. 
Специфіка премій державних службовців пов’язана із спеціальним законодавством, прийнятим 
для урегулювання цього питання. В ньому чітко визначені граничні розміри як премій конкрет-
ного державного службовця, так і загального розміру премій, які можуть бути виплачені в рамках 
конкретного органу. При цьому варто враховувати, що розмір премій кожного службовця визна-
чається безпосередньо керівником державної служби. 

В рамках матеріального напряму соціального захисту державних службовців нами виді-
лено такі форми:

1. Надбавки:
− надбавка за вислугу років – це понадплата до посадового окладу державного службовця, 

яка надається пропорційно до стажу державної служби за кожний календарний рік стажу держав-
ної служби у відсотковому відношенні до його посадового окладу;

− надбавка за ранг державного службовця – це понадплата до посадового окладу держав-
ного службовця у фіксованому розмірі, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України 
«Питання оплати праці працівників державних органів», яка виплачується за його спеціальне 
звання, що відображає службове становище службовця в державному органі і присвоюється з 
урахуванням посади, яку він обіймає, його професійної компетентності, професійної підготовки 
та строку служби.

2. Доплати:
− доплата за додаткове навантаження – це додаткова плата до посадового окладу держав-

ного службовця, яка надається за виконання державним службовцем додаткових обов’язків у 
зв’язку із тимчасовою відсутністю державного службовця або ж за вакантною посадою держав-
ної служби, у розмірі 50 відсотків посадового окладу тимчасово відсутнього державного служ-
бовця чи пропорційно додатковому навантаженню.
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3. Компенсації:
− компенсація, яка надається державному службовцю – різновид доплат до посадового 

окладу державного службовця, який виплачується йому у визначеному Положенням «Про види, 
розміри і порядок надання компенсації громадянам у зв’язку з роботою, яка передбачає доступ до 
державної таємниці» розмірі, пропорційному до посадового окладу, за розроблення, виготовлен-
ня, облік, зберігання, використання документів, виробів та інших матеріальних носіїв державної 
таємниці, за прийняття рішення з цих питань або за здійснення постійного контролю за станом 
захисту державної таємниці.

4. Премії:
− премія – одна з форм грошового заохочення державних службовців у службовій діяльно-

сті, яка полягає у виплаті в грошовій формі одного разу на рік, місяць чи квартал за результатами 
оцінювання службової діяльності та виявлення ініціативності у роботі, якості та терміновості 
виконання завдань, виконання додаткового обсягу завдань.

Таким чином, матеріальний напрям соціального захисту державних службовців характе-
ризується такими особливостями:

1) реалізовується у формі надбавок, доплат, премій та компенсацій;
2) розміри таких видів соціального захисту або прямо передбачені законом, або визнача-

ються безпосередньо керівником державної служби;
3) види матеріального напряму соціального захисту державних службовців по суті  

є складниками його заробітної плати і при цьому впроваджені з метою надання додаткового со-
ціального захисту державним службовцям, із огляду на функції, які вони виконують, та ризики, 
із якими вони стикаються. 

Соціально-побутовий напрям соціального захисту державних службовців полягає у за-
безпеченні державного службовця житлом та вирішення його соціально-побутових питань. Так, 
сфера держаної служби характеризується порівняно низьким рівнем фінансового забезпечення 
своїх працівників, тому у багатьох із них виникають проблеми соціально-побутового характеру. 
Проте, враховуючи роль таких осіб для функціонування держави, статтею 54 Закону України 
«Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] передбачено соціальний захист державних 
службовців у разі впливу на нього таких негативних побутових чинників. 

По суті чинним законодавством про державну службу передбачено два види соціально- 
побутового напряму соціального захисту державних службовців: 1) надання службового житла;  
2) надання матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань. Щодо обох напря-
мів статтею 54 Закону України «Про державну службу» від 10.12.2015 № 889-VIII [1] визначено, що 
випадки, порядок та розміри такої соціальної допомоги визначаються Кабінетом Міністрів України.

До недавнього часу зберігала чинність Постанова Кабінету Міністрів України «Про на-
дання державним службовцям службового житла, а також компенсації витрат на проживання та 
інших витрат у зв’язку з тимчасовим переведенням на іншу посаду державної служби до іншого 
населеного пункту» від 18.07.2012 № 681 [13], проте сьогодні цей нормативно-правовий акт не є 
чинним. Своєю чергою новий аналогічний нормативно-правовий акт, який би урегулював це пи-
тання, не було прийнято. Натомість зберігає чинність інша постанова – «Про затвердження По-
рядку надання державним службовцям, які відповідно до законодавства потребують поліпшення 
житлових умов, безвідсоткового кредиту для житлового будівництва або придбання квартир чи 
індивідуальних житлових будинків» від 18.02.2004 № 182 [14], якою, як можна зрозуміти із її наз-
ви, урегульовано надання державним службовцям безвідсоткового кредиту для житлового будів-
ництва або придбання квартир чи індивідуальних житлових будинків. Отже, зробимо висновок, 
що саме у такій формі сьогодні функціонує такий вид соціально-побутового напряму соціального 
захисту державних службовців, як надання службового житла.

Висновки. Питання надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирі-
шення соціально-побутових питань урегульоване Постановою Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку надання державним службовцям матеріальної допомоги для вирішення 
соціально-побутових питань» від 08.08.2016 № 500 [15]. Так, її змістом передбачено, що держав-
ним службовцям один раз на рік може надаватись матеріальна допомога у розмірі середньомі-
сячної заробітної плати на підставі особистої заяви. Рішення про надання матеріальної допомоги 
державним службовцям приймається керівником державної служби у державному органі в ме-
жах затвердженого фонду оплати праці. Якщо державного службовця було переведено з одного 
державного органу в інший, матеріальна допомога надається за умови, що він не отримував її 
за попереднім місцем роботи у році, в якому його було переведено. Звернемо увагу на те, що 
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матеріальна допомога надається із коштів затвердженого фонду оплати праці. Це означає, що 
надання матеріальної допомоги державним службовцям безпосередньо впливає на отримання 
державними службовцями інших видів соціального захисту. Наприклад, як нами відзначалось 
раніше, виплата надбавок, доплат, премій та компенсацій також здійснюється в межах коштів 
затвердженого фонду оплати праці.

Підсумовуючи дослідження соціально-побутового напряму соціального захисту держав-
них службовців, зробимо висновок про те, що його правове регулювання сьогодні є доволі спе-
цифічним.
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ВИДИ ТРУДОПРАВОВИХ ЗАХОДІВ ЗАПОБІГАННЯ КОРУПЦІЇ 
ТА ВРЕГУЛЮВАННЯ КОНФЛІКТУ ІНТЕРЕСІВ

У статті аналізуються та узагальнюються теоретико-правові підходи до 
визначення видів трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання 
конфлікту інтересів. Обґрунтовується відсутність чіткого висвітлення цього 
питання на законодавчому рівні. Виділяються та комплексно характеризуються 
види трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 
інтересів за різними критеріями. Детально аналізується правозастосовна практика 
щодо трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту 
інтересів. Наголошено, що запобігання поширенню корупції відбувається шляхом 
застосування таких видів заходів: попереджувальних (декларування доходів, 
витрат і майна, тощо); правообмежувальних (встановлення особливих умов, 
які мають бути виконані під час прийняття та проходження публічної служби); 
правоприпиняючих (відсторонення від виконання посадових обов’язків і заборона 
заміщення окремих посад публічної служби). Визначено, що організаційно-
розпорядчими обов’язками є обов’язки зі здійснення керівництва галуззю 
промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю 
окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно 
від форм власності. Виділено такі види трудово-правових заходів запобігання 
корупції і врегулювання конфлікту інтересів: 1) за суб’єктами врегулювання – 
зовнішні трудоправові заходи та внутрішні; 2) залежно від характеру конфлікту 
інтересів – трудоправові заходи за умови, якщо конфлікт інтересів не має постійного 
характеру; трудоправові заходи за умови, якщо конфлікт інтересів має постійний 
характер, пов’язаний із конкретним повноваженням особи; трудоправові заходи 
за постійного характеру конфлікту інтересів; 3) залежно від встановленої вимоги 
щодо згоди працівника – трудоправові заходи, які потребують згоди працівника 
на їхнє застосування та трудоправові заходи, що не потребують такої згоди; 4) за 
підставами застосування – звільнення працівника у разі порушення обмеження 
після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого 
самоврядування; переведення і звільнення працівника у разі порушення обмеження 
спільної роботи близьких осіб; переведення і звільнення працівника у зв’язку  
з наявністю конфлікту інтересів.

Ключові слова: трудоправові заходи, трудове право, запобігання корупції, 
конфлікт інтересів, звільнення, переведення, поновлення, оскарження, близькі 
особи.

The article analyzes and generalizes theoretical and legal approaches to the definition 
of types of labor-legal measures for the prevention of corruption and the settlement of 
a conflict of interests. The lack of clear coverage of this issue at the legislative level 
is substantiated. All types of labor-legal measures for the prevention of corruption and 
conflict resolution of interests according to different criteria are complex distinguished 
and characterized. The practice of labor law measures for the prevention of corruption 
and conflict resolution of interests is analyzed in detail. It is emphasized that the 
prevention of corruption spreads through the following measures: preventive measures 
(declaring income, expenses and property, etc.); restrictive (setting of special conditions 
to be fulfilled when accepting and passing public service); offenders (removal from 
duty and prohibition of individual positions in the public service). It is determined that 
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organizational and managerial responsibilities are the responsibilities for the management 
of industry, labor collective, work area, production activities of individual employees at 
enterprises, institutions or organizations, regardless of ownership. The following types of 
labor-law measures are taken to prevent corruption and resolve conflicts of interest: 1) by 
the subjects of regulation – external labor-law measures and internal ones; 2) depending 
on the nature of the conflict of interest – labor and legal measures, provided that the 
conflict of interest is not permanent; labor law measures, provided that the conflict of 
interest is of a permanent nature related to the specific authority of the person; labor 
and legal measures for the ongoing nature of conflict of interest; 3) depending on the 
established requirement for the employee’s consent – labor-legal measures that require 
the employee’s consent to their application and labor-legal measures that do not require 
such consent; 4) on grounds of application – dismissal of an employee in case of violation 
of the restriction after termination of activities related to the performance of functions 
of the state, local self-government; transfer and dismissal of the employee in case of 
violation of the restriction of joint work of close persons; the transfer and dismissal of an 
employee due to a conflict of interest.

Key words: labor-legal measures, labor law, prevention of corruption, conflict of 
interests, release, transfer, renewal, appeal, close persons.

Вступ. Сьогодні одним із важливих елементів механізму запобігання корупції і врегулю-
вання конфлікту інтересів об’єктивно є трудоправові заходи. І хоча заходи зовнішнього та са-
мостійного врегулювання конфлікту інтересів встановлені та регламентуються нормами Закону 
України «Про запобігання корупції», безпосередньо трудоправові заходи запобігання корупції  
і врегулювання конфлікту інтересів та їхні види чітко не визначені ані в цьому Законі, ані в Ко-
дексі законів про працю України, з положеннями якого обов’язково має узгоджуватися процедура 
застосування трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Окремі трудоправові заходи досліджува-
ли О.Ю. Андрущенко, Н.Б. Болотіна, С.М. Булах, І.М. Ваганова, С.О. Конєва, К.О. Кузьміна, 
О.В. Лавріненко, В.В. Лазор, Г.І. Чанишева, А.М. Юшко, О.М. Ярошенко та інші науковці. 

Проте види трудово-правових заходів саме із запобігання корупції і врегулювання конфлікту 
інтересів комплексно не досліджувалися й потребують уточнення та подальшого вивчення.

Метою статті є комплексне дослідження видів трудово-правових заходів запобігання  
корупції і врегулювання конфлікту інтересів.

Результати дослідження. Варто погодитися з К.О. Кузьміною щодо того, що специфіка 
запобігання корупції як системного явища вимагає застосування можливостей різних галузей 
права − адміністративного, кримінального, трудового, цивільного, господарського, фінансового 
та ін. І, зокрема, у трудоправовій царині, на думку автора, на це спрямовані норми, що встанов-
люють особливий порядок відбору і призначення посадових осіб, специфічні умови виконання 
ними трудових обов’язків, підвищені умови оплати їхньої праці, підстави й порядок припинення 
з ними трудових правовідносин [1, с. 8]. Проте чинне трудове та антикорупційне законодавство 
не позиціонує окремих видів трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання кон-
флікту інтересів. Відсутня конкретика з цього приводу і в наукових колах. 

Зокрема, С.О. Конєва вважає, що запобігання поширенню корупції відбувається шляхом 
застосування таких видів заходів: 1) попереджувальних (декларування доходів, витрат і майна, 
тощо); 2) правообмежувальних (встановлення особливих умов, які мають бути виконані під час 
прийняття та проходження публічної служби); 3) правоприпиняючих (відсторонення від виконан-
ня посадових обов’язків і заборона заміщення окремих посад публічної служби) [2, с. 105–106].

При цьому в царині трудового права здебільшого науковцями заходи класифікуються  
з урахуванням підстав припинення трудового договору. Зокрема, підстави припинення трудового 
договору різняться залежно від: 1) обставин і причин; наявності або відсутності в них прояву 
ініціативи з боку працівника або роботодавця; 2) обсягу наданих сторонам договору прав і по-
кладених на них обов’язків; 3) виду юридичного факту, що є причиною припинення трудового 
договору (діяльність чи бездіяльність); 4) волевиявлення суб’єктів припинення трудового дого-
вору [3, с. 306–308; 4, с. 232; 5, с. 193].

Зважаючи на положення ст. 29 Закону України «Про запобігання корупції», якими регла-
ментуються шляхи зовнішнього врегулювання конфлікту інтересів, вважаємо, що до трудоправо-
вих заходів із встановленого цією статтею переліку слід віднести такі з них:
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1) усунення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самовря-
дування, прирівняної до неї особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття рішення чи 
участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтересів здійснюється за 
рішенням керівника відповідного органу, підприємства, установи, організації (або відповідного 
структурного підрозділу, в якому працює особа) у разі, якщо конфлікт інтересів не має постій-
ного характеру та за умови можливості залучення до прийняття такого рішення або вчинення 
відповідних дій інших працівників відповідного органу, підприємства, установи, організації  
(ст. 30 Закону України «Про запобігання корупції);

2) перегляд обсягу службових повноважень особи, уповноваженої на виконання функцій 
держави або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи здійснюється за рішенням ке-
рівника органу, підприємства, установи, організації або відповідного структурного підрозділу, 
в якому працює особа, у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер, 
пов’язаний із конкретним повноваженням особи, а також за можливості продовження належного 
виконання нею службових завдань у разі такого перегляду і можливості наділення відповідними 
повноваженнями іншого працівника (ст. 32 Закону України «Про запобігання корупції»); 

3) переведення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, прирівняної до неї особи на іншу посаду у зв’язку з наявністю реального чи потен-
ційного конфлікту інтересів здійснюється за рішенням керівника органу, підприємства, установи, 
організації у разі, якщо конфлікт інтересів у її діяльності має постійний характер і не може бути 
врегульований шляхом усунення такої особи від виконання завдання, вчинення дій, прийняття 
рішення чи участі в його прийнятті, обмеження її доступу до інформації, перегляду її повнова-
жень і функцій, позбавлення приватного інтересу та за наявності вакантної посади, яка за своїми 
характеристиками відповідає особистим і професійним якостям особи (переведення на іншу по-
саду може здійснюватися лише за згодою особи, уповноваженої на виконання функцій держави 
або місцевого самоврядування, прирівняної до неї особи) (ст. 34 Закону України «Про запобіган-
ня корупції»);

4) звільнення особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, прирівняної до неї особи із заміщеної посади у зв’язку з наявністю конфлікту інте-
ресів здійснюється у разі, якщо реальний чи потенційний конфлікт інтересів у її діяльності має 
постійний характер і не може бути врегульований в інший спосіб, зокрема, через відсутність  
її згоди на переведення або на позбавлення приватного інтересу (ст. 34 Закону України «Про 
запобігання корупції») [6] тощо.

При цьому варто зауважити, що застосування цих заходів, зважаючи на зміст положень За-
кону «Про запобігання корупції», можливе лише за наявності сукупності всіх перелічених вище 
умов щодо кожного розглянутого заходу. Якщо будь-яка з умов відсутня, конкретний захід вре-
гулювання конфлікту інтересів застосовувати не можна. Наприклад, якщо в органі, на підприєм-
стві, в установі чи організації не буде знайдено працівника, якого можна залучити до прийняття 
рішення чи вчинення відповідної дії, то цей вид заходу не може бути застосований.

Також, як доречно зауважує Національне агентство з питань запобігання корупції, досить 
часто керівник, приймаючи рішення про врегулювання конфлікту інтересів шляхом переведення 
на іншу посаду або звільнення, фактично переводить на іншу посаду або звільняють не ту особу, 
у якої виник конфлікт інтересів (як того вимагає Закон), а особу, у зв’язку зі спільною роботою 
з якою в першої особи виник конфлікт інтересів. Це здебільшого стосується випадків, коли кон-
флікт інтересів виникає у зв’язку з роботою близьких осіб, які працюють у прямому підпоряд-
куванні. Вищевказаний спосіб є неприйнятним, оскільки не відповідає Закону «Про запобігання 
корупції», а звільнення та переведення, як способи врегулювання конфлікту інтересів, як і інші 
способи врегулювання конфлікту інтересів, можуть застосовуватись виключно до особи, у якої 
наявний конфлікт інтересів [7].

Крім того, згідно зі ст. 25-1 Кодексу законів про працю України власник має право за-
проваджувати обмеження щодо спільної роботи на одному і тому ж підприємстві, в установі, 
організації осіб, які є близькими родичами чи свояками (батьки, подружжя, брати, сестри, діти,  
а також батьки, брати, сестри і діти подружжя), якщо у зв’язку з виконанням трудових обов’язків 
вони безпосередньо підпорядковані або підконтрольні один одному. Проте на підприємствах, 
в установах, організаціях державної форми власності порядок запровадження таких обмежень 
встановлюється законодавством [8].

Обмеження спільної роботи близьких осіб регламентуються і ст. 27 Закону України «Про 
запобігання корупції». Зокрема, особи, зазначені в підпунктах «а», «в»-«з» п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону 
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України «Про запобігання корупції», не можуть мати у прямому підпорядкуванні близьких їм 
осіб або бути прямо підпорядкованими у зв’язку з виконанням повноважень близьким їм особам. 
Відповідно, особи, які претендують на заміщення посад, зазначених у підпунктах «а», «в»-«з» 
п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», зобов’язані повідомити керівництво 
органу, на посаду в якому вони претендують, про працюючих у цьому органі близьких їм осіб. 
У разі виникнення обставин, що порушують ці вимоги, відповідні особи, близькі їм особи вжи-
вають заходів щодо усунення таких обставин у п’ятнадцятиденний строк. І, якщо в зазначений 
строк ці обставини добровільно не усунуто, відповідні особи або близькі їм особи в місячний 
строк із моменту виникнення обставин підлягають переведенню в установленому порядку на 
іншу посаду, що виключає пряме підпорядкування. У разі неможливості такого переведення осо-
ба, яка перебуває в підпорядкуванні, підлягає звільненню із заміщеної посади [6].

Наприклад, до Деснянського районного суду м. Києва (справа № 754/376/18) звернулася 
громадянка з позовом до комунального підприємства «Центр організації дорожнього руху» про 
поновлення на роботі та стягнення середнього заробітку за час вимушеного прогулу, мотивую-
чи свої вимоги тим, що наказом її було неправомірно звільнено з посади начальника планово- 
економічного відділу цього підприємства за підставою п. 9 ч. 1 ст. 36 Кодексу законів про пра-
цю України та ч. 2 ст. 34 Закону України «Про запобігання корупції». Зокрема, відповідачем 
було вручено позивачці персональне попередження, за змістом якого останній повідомлялось, що  
у зв’язку з її виходом на роботу у неї виник конфлікт інтересів з її чоловіком, в якого вона пере-
буває у прямому підпорядкуванні. Позивачці було запропоновано два варіанти: звільнитись із 
посади за угодою сторін чи перевестись на вакантну посаду провідного бухгалтера. Однак, на 
думку позивачки, був відсутній конфлікт інтересів у зв’язку з тим, що вона перебуває у прямому 
підпорядкуванні її чоловіка, оскільки їхні сімейні відносини не породжують будь-якого інтересу, 
пов’язаного із службовою діяльністю позивачки [9].

Проте суд дійшов висновку, що позовні вимоги задоволенню не підлягають із таких під-
став. Враховуючи той факт, що позивачка перебуває у прямому підпорядкуванні головного еконо-
міста комунального підприємства «Київдорсервіс» (правонаступником якого є КП «Центр орга-
нізації дорожнього руху») та є його дружиною, між ними є потенційний конфлікт інтересів. Крім 
того, відповідно до пп. «а» п. 2 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції» посадові 
особи юридичних осіб публічного права, які не зазначені в п. 1 ч.1 цієї статті, прирівнюються 
до осіб, уповноважених на виконання функцій держави чи органів місцевого самоврядування. 
Мін’юст у своєму листі від 22 лютого 2013 р. № 1332-0-26-13/11 зазначає, що головним крите-
рієм віднесення особи до кола посадових осіб є наявність у неї організаційно-розпорядчих або 
адміністративно-господарських функцій [10]. У Постанові Пленуму Верховного Суду України 
від 26 квітня 2002 р. № 5 «Про судову практику у справах про хабарництво» [11] також визначе-
но, що організаційно-розпорядчими обов’язками є обов’язки із здійснення керівництва галуззю 
промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих праців-
ників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форм власності.

Тому, враховуючи той факт, що позивачка та її чоловік є посадовими особами комуналь-
ного підприємства, на них поширюються норми Закону України «Про запобігання корупції». Ба 
більше, враховуючи твердження відповідача, викладені у відзиві на позовну заяву, щодо повно-
важень головного економіста та начальника планово-економічного відділу та відповідні посадові 
інструкції, суд уважає, що наявні потенційні корупційні ризики, які можуть виникнути під час 
виконання службових повноважень позивачкою та її чоловіком та які, у свою чергу, можуть впли-
нути на виникнення реального конфлікту інтересів у майбутньому. Зокрема, позивачка перебуває 
в безпосередньому підпорядкуванні головного економіста, свого чоловіка, під час вирішення пи-
тань щодо преміювання, надбавки/доплати до заробітної плати, надання відпустки з виплатою 
матеріальної допомоги на оздоровлення та питань щодо дисциплінарної та матеріальної відпові-
дальності під час проведення перевірки планово-економічного відділу, який очолює позивачка. 
А тому суд уважає, що між позивачкою та її чоловіком виникає реальний конфлікт інтересів [9].

Враховуючи той факт, що конфлікт інтересів, зважаючи на посадові обов’язки позивачки та її 
чоловіка, має постійний характер, керівництвом підприємства було прийнято рішення врегулювати 
конфлікт інтересів шляхом переведення позивачки на іншу посаду, яка не породжуватиме конфлікту 
інтересів між ними, або звільнення позивачки. У зв’язку з тим, що Закон передбачає переведення 
особи на іншу посаду за умови наявності вакантної посади, яка за своїми характеристиками відпо-
відає особистим і професійним якостям особи, а позивачка за освітою спеціаліст з обліку і аудиту та 
має досвід роботи бухгалтером їй було запропоновано перевестися на вакантну посаду провідного 
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бухгалтера бухгалтерії або звільнитися з посади начальника планово-економічного відділу за угодою 
сторін на підставі п. 1 ст. 36 Кодексу законів про працю України [9]. Отже, враховуючи те, що позивач-
ка отримала персональне попередження та не надала згоду на переведення на іншу вакантну посаду 
у встановлений термін, суд уважає її звільнення правомірним, і в задоволенні позовних вимог щодо  
її поновлення на посаді начальника планово-економічного відділу повинно бути відмовлено.

Окрім спільної роботи близьких осіб, досить поширеними є випадки застосування тру-
доправових заходів у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів, пов’язаних із діяльністю близь-
ких осіб. Наприклад, до Окружного адміністративного суду міста Києва (рішення у справі  
№ 826/6677/16 від 3 червня 2019 р.) надійшов позов до Державної фіскальної служби України, 
Головного управління Державної фіскальної служби у місті Києві про визнання протиправним  
і скасування наказу, поновлення на роботі позивача, стягнення середнього заробітку та моральної 
шкоди. В обґрунтування позовних вимог позивач зазначає, що у зв’язку з реорганізацію органів 
доходів і зборів у фіскальну службу 23 жовтня 2014 р. його було переведено на посаду заступника 
начальника Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві, а в період з 1 квітня 
2015 р. по 18 червня 2015 р. призначено виконуючим обов’язки начальника Головного управлін-
ня Державної фіскальної служби у м. Києві. Водночас наприкінці лютого 2016 р. на адресу по-
зивача надійшов лист Державної фіскальної служби України з вимогою надати пояснення щодо 
виконання вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» щодо наявності потенційного 
конфлікту інтересів у зв’язку з тим, що в період виконання позивачем обов’язків начальника Го-
ловного управління Державної фіскальної служби у м. Києві його дружина була зареєстрована як 
фізична особа-підприємець та перебувала на податковому обліку в Державній податковій інспек-
ції в Печерському районі Головного управління Державної фіскальної служби у м. Києві [12].

У свою чергу, позивачем на адресу голови Державної фіскальної служби України було на-
діслано лист щодо забезпечення вимог ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції», в якому 
надано пояснення щодо відсутності у нього потенційного конфлікту інтересів. Однак 13 квітня 
2016 р. за порушення вимог, передбачених ст. ст. 16, 161 Закону України «Про державну службу», 
на підставі ст. 30 вказаного Закону Державна фіскальна служба України прийняла Наказ № 1345-О 
«Про припинення державної служби», яким припинено державну службу позивача та звільне-
но його з посади заступника начальника Головного управління Державної фіскальної служби  
у м. Києві. Позивач натомість наголошував, що оскаржуваний наказ є протиправним з огляду на 
те, що наведена ситуація жодним чином не підпадає під критерії, що віднесені до обставин, які 
б зумовлювали висновок про наявність потенційного конфлікту інтересів та/або реального кон-
флікту інтересів. І, перебуваючи на посаді виконуючого обов’язки начальника Головного управ-
ління Державної фіскальної служби у м. Києві, позивач жодним чином не мав ані фактичної, ані 
юридичної можливості впливати на нарахування та сплату його дружиною податків та інших 
обов’язкових платежів, а також застосування штрафних санкцій та інших видів відповідальності. 
Тому вважає, що в нього не було потенційного конфлікту інтересів з огляду на те, що він не зо-
бов’язаний був повідомляти керівництво про наявність потенційного конфлікту інтересів.

У результаті розгляду цієї справи суд дійшов висновку, що обов’язки дружини позивача як 
платника податків визначаються не Державною податковою інспекцією та не Головним управлін-
ням Державної фіскальної служби у м. Києві, а Податковим кодексом України [13], норми якого 
позивачем не можуть змінюватись, що є очевидним, та, відповідно, позивач навіть гіпотетично 
не впливає на обсяг прав та обов’язків платника податків – дружини як фізичної особи-підпри-
ємця. Крім того, враховуючи відсутність у позивача сумнівів у питанні щодо того, що у нього 
відсутній потенційний конфлікт інтересів, а також наявність сумнівів у Державної фіскальної 
служби України щодо наявності у позивача потенційного конфлікту інтересів, наведене зумов-
лювало обов’язок Державної фіскальної служби України відповідно до наведеного вище норма-
тивного регулювання звернутися на Національного агентства з питань запобігання корупції для 
отримання роз’яснень. Наведене, однак, не було вчинено, що призвело до відсутності висновку 
компетентного органу в питанні, в якому у самій структурі Державної фіскальної служби України 
існували сумніви, що вказує на прийняття рішення, заснованого фактично на гіпотетичних при-
пущеннях наявності в позивача потенційного конфлікту інтересів [12].

Згідно з ч. 1 ст. 235 Кодексу законів про працю України в разі звільнення без законної 
підстави або незаконного переведення на іншу роботу, зокрема, у зв’язку з повідомленням про 
порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» іншою особою працівник повинен 
бути поновлений на попередній роботі органом, який розглядає трудовий спір [8]. Відповідно, 
суд задовольнив позовні вимоги.
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На окрему увагу під час розгляду трудоправових заходів запобігання корупції та врегу-
лювання конфлікту інтересів заслуговують встановлені обмеження після припинення діяльно-
сті, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, недотримання яких 
аналогічно тягне за собою застосування відповідних трудоправових заходів. Зокрема, особам, 
уповноваженим на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, зазначеним  
у п. 1 ч. 1 ст. 3 Закону України «Про запобігання корупції», які звільнилися або іншим чином 
припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядуван-
ня, забороняється протягом року із дня припинення відповідної діяльності укладати трудові до-
говори (контракти) або вчиняти правочини у сфері підприємницької діяльності з юридичними 
особами приватного права або фізичними особами-підприємцями. Порушення обмеження щодо 
укладення трудового договору (контракту) є підставою для припинення відповідного договору. 
Правочини у сфері підприємницької діяльності, вчинені з порушенням цієї вимоги, можуть бути 
визнані недійсними. Тому в разі виявлення порушень, передбачених ч. 1 ст. 26 Закону України 
«Про запобігання корупції», Національне агентство з питань запобігання корупції звертається до 
суду для припинення трудового договору (контракту), визнання правочину недійсним [6].

Наприклад, громадянку було звільнено з посади методиста районного методичного ка-
бінету відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації, 
згідно з п. 7-1 ст. 36 Кодексу законів про працю України, у зв’язку з набранням законної сили су-
довим рішенням, відповідно до якого працівника притягнуто до відповідальності за корупційне 
правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про заса-
ди запобігання і протидії корупції». Зокрема, відповідно до постанови Решетилівського район-
ного суду Полтавської області, працюючи на посаді методиста районного методичного кабінету 
відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту Решетилівської районної державної адміністрації, вона 
здійснювала сумісництво, пов’язане з підприємницькою діяльністю [14].

Висновки. Отже, проаналізувавши та узагальнивши вищесказане, пропонуємо виділити 
такі види трудоправових заходів запобігання корупції і врегулювання конфлікту інтересів:

1) за суб’єктами врегулювання – зовнішні трудоправові заходи та внутрішні (самостійне 
врегулювання особою, щодо якої має місце конфлікт інтересів);

2) залежно від характеру конфлікту інтересів – трудоправові заходи за умови, якщо конфлікт 
інтересів не має постійного характеру (усунення особи від виконання завдання, вчинення дій, при-
йняття рішення чи участі в його прийнятті в умовах реального чи потенційного конфлікту інтере-
сів); трудоправові заходи за умови, якщо конфлікт інтересів має постійний характер, пов’язаний із 
конкретним повноваженням особи (перегляд обсягу службових повноважень особи); трудоправові 
заходи за постійного характеру конфлікту інтересів (переведення та звільнення з посади); 

3) залежно від встановленої вимоги щодо згоди працівника – трудоправові заходи, які 
потребують згоди працівника на їхнє застосування (наприклад, переведення на іншу посаду) та 
трудоправові заходи, що не потребують такої згоди (звільнення);

4) за підставами застосування – звільнення працівника у разі порушення обмеження після 
припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування; 
переведення і звільнення працівника у разі порушення обмеження спільної роботи близьких осіб; 
переведення і звільнення працівника у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів.
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СУЧАСНИЙ СТАН ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЩОДО НАДАННЯ ПІЛЬГ 
ВЕТЕРАНАМ ВІЙНИ ТА УЧАСНИКАМ БОЙОВИХ ДІЙ В УКРАЇНІ

У статті висвітлено основні проблеми, характерні для державної політики щодо 
надання пільг ветеранам війни та учасникам бойових дій. Визначено, що сьогодні 
вона спрямована на максимальне посилення нормативно-правового забезпечення 
та створення якісних і дієвих механізмів реалізації такими особами своїх пільг. 
З’ясовано, що працедавці не завжди діють у межах чинного законодавства, порушуючи 
вищевказане положення Кодексу законів про працю й, відповідно, підриваючи 
авторитетність несення військової служби та захисту незалежності, суверенітету 
й територіальної цілісності країни, знижуючи престиж державної політики в цій 
сфері. Отже, до категорії розгляду справ Держпраці не віднесено справи, пов’язані 
з порушенням вимог законодавства, зокрема й справи щодо незаконного звільнення 
осіб. Вважаємо, що віднесення цих справ до компетенції вузькоспеціалізованого 
органу сприятиме оперативності розгляду таких справ, адже, як відомо, судові 
справи можуть розглядатися місяцями або навіть роками. Крім того, можливість 
альтернативного вибору форми захисту своїх прав виступатиме додатковою їхньою 
гарантією. Також необхідно звернути увагу, що такий вибір форми захисту своїх 
прав поширюватиметься не лише на ветеранів війни та учасників бойових дій, 
а й на інших осіб, чиї права було порушено незаконним звільненням. Визначено, 
що запровадження дієвого адміністративно-правового механізму у сфері праці 
допоможе прискорити процедури поновлення та захисту порушених прав ветеранів 
війни та учасників бойових дій, зокрема тих, що пов’язані з незаконним звільненням 
таких осіб або потенційних ветеранів війни та учасників бойових дій (тих, які 
на момент роботи ще не набули відповідного правового статусу, але в подальшій 
своїй діяльності одержали його). Зроблено висновок, що державна політика у сфері 
забезпечення прав, свобод і законних інтересів ветеранів війни та учасників бойових 
дій загалом і державна політика щодо надання цим особам пільг не є досконалою та 
потребує подальшого поліпшення. Позитивним аспектом убачається наявність поряд 
із загальною нормою, яка визначає саму пільгу, профільних нормативно-правових 
актів, які регламентують механізм її реалізації.

Ключові слова: ветерани війни, учасники бойових дій, державна політика, 
пільги, правовий механізм реалізації пільг.

The article highlights the main problems that characterize state policy in granting 
benefits to war veterans and combatant participants. It is determined that today it is aimed 
at maximizing regulatory support and creating quality and effective mechanisms for the 
implementation of such benefits by such persons. It has been found that employers do 
not always act within the framework of current legislation, in violation of the above 
provisions of the Labor Code, thereby undermining the authority of military service 
and protecting the independence, sovereignty and territorial integrity of the country, 
reducing the prestige of public policy in this area. Thus, cases related to violation of 
the requirements of the law, including cases of unlawful dismissal of persons, are not 
included in the category of consideration of State Labor cases. We believe that assigning 
these cases to the competence of a highly specialized body will facilitate the expeditious 
handling of such cases, because, as we know, court cases can be considered for months or 
even years. In addition, the possibility of an alternative choice of the form of protection 
of their rights will be an additional guarantee. It should also be noted that this choice of 
form of protection of their rights will extend not only to war veterans and combatants, but 
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also to others whose rights have been violated by unlawful release. It is determined that 
the introduction of an effective administrative and legal mechanism in the field of work 
will help to accelerate the procedures for renewal and protection of violated rights of war 
veterans and combatants, in particular those related to the illegal release of such persons 
or potential war veterans and combatants (those who, at the time of work, had not yet 
acquired the relevant legal status, but were subsequently granted it). It is concluded that 
the state policy in the field of protection of rights, freedoms and legitimate interests 
of war veterans and combatants in general, and the state policy on granting privileges 
to these persons is not perfect and needs further improvement. A positive aspect is the 
presence, along with the general norm that determines the privilege, of the specialized 
legal acts that regulate the mechanism of its implementation.

Key words: war veterans, combatants, state policy, privileges, legal mechanism of 
benefits.

Вступ. Проблематика реалізації пільг ветеранами війни та учасниками бойових дій не  
є новою, адже з моменту створення антитерористичної операції (а згодом – операції Об’єднаних 
сил) й по сьогодні науковцями, юристами та громадськими активістами неодноразово наголошу-
валось на проблемах, пов’язаних із реалізацією прав на пільги ветеранами війни й учасниками 
бойових дій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Практичні аспекти державної політики щодо 
надання пільг ветеранам війни та учасникам бойових дій розглядали Ю. Бриндіков, О. Буряк, 
С. Ветлинський, М. Гіневський, В. Горбулін, Ю. Дмитренко, Т. Єжова, Г. Катеруша, О. Кондра-
тенко, М. Кравченко, О. Ляшенко, Г. Панченко та інші. Однак у зв’язку зі швидкими темпами 
внесення змін до чинної нормативно-правової бази і, як наслідок, зміни механізмів реалізації 
окремих пільг зазначена тематика потребує подальшого розгляду та аналізу.

Постановка завдання. Мета статті – на основі попередніх наукових розробок і норматив-
но-правової бази визначити сучасний стан державної політики щодо надання ветеранам війни та 
учасникам бойових дій визначених законодавством пільг.

Результати дослідження. М. Кравченко у своїх наукових дослідженнях 2015 року наго-
лошувала, що система пільгового забезпечення військовослужбовців, ветеранів війни, учасників 
антитерористичної операції та членів їхніх сімей не відповідає потребам сьогодення. Вона (си-
стема пільгового забезпечення) здебільшого має компенсаторний, а не мотивувальний характер, 
не зважає на особливості сьогодення, не корелюється з потребами національної безпеки та обо-
рони, зокрема з нагальною необхідністю побудови ефективної моделі соціального заохочення 
громадян до виконання свого військового обов’язку тощо [1, с. 39]. Минуло майже п’ять років, 
а вищезазначена теза й по сьогодні характеризує стан державної політики щодо надання пільг 
ветеранам війни й учасникам бойових дій та їхньої подальшої реалізації.

У свою чергу, Г. Панченко вказує, що основні проблеми функціонування системи соці-
ально-правового захисту учасників бойових дій пов’язані із: встановленням юридичного факту 
безпосередньої участі в бойових діях і надання статусу учасника бойових дій і видачею посвід-
чення; реалізацією прав учасників бойових дій на одержання ними земельних ділянок; призна-
ченням дострокової пенсії за віком як учасника бойових дій; перерахунком пенсії; зарахуванням 
періодів мобілізації на військову службу до спеціального та пільгового стажу тощо; недодержан-
ням термінів відмови у наданні необхідних довідок для оформлення пакету документів, необхід-
ного для отримання статусу учасника бойових дій; розірванням контракту зі Збройними Силами 
України, здійсненням виплати грошового забезпечення, надбавок, винагород, премій учасникові 
бойових дій; наданням службового житла у власне користування, взяттям особи на квартирний 
облік тощо; наданням пільг за державною цільовою підтримкою для дітей учасників бойових 
дій; тощо [2, с. 8–9]. Отже, авторка розглядає в сукупності як реалізацію основних прав учасників 
бойових дій, так і реалізацію наданих їм державою пільг. Треба зазначити, що проблеми реалі-
зації основних прав і пільг ветеранами війни та учасниками бойових дій є взаємозалежними та 
взаємопов’язаними, адже здебільшого реалізація конкретної пільги пов’язана з певним правом 
особи. Іноді це право навіть безпосередньо не визначено як право учасника бойових дій чи вете-
рана війни, а є загальним правом такої особи як громадянина України. 

Окрім висвітлення основних проблем державної політики щодо надання пільг ветеранам 
війни та учасникам бойових дій і можливості ефективної їхньої реалізації, в наукових колах ок-
реслювались шляхи вирішення цих проблем.
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Зокрема, Т. Лебідь, розглядаючи систему нормативно-правового забезпечення державної 
політики щодо надання пільг учасникам антитерористичної операції, вказує, що наявним маси-
вом нормативно-правових актів, навіть галузевих, урегульовано не всі питання, які стосуються 
соціального захисту учасників антитерористичної операції. Серед них авторка виокремлює від-
сутність: 1) концепції медичної, соціально-психологічної реабілітації та професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції; 2) відсутність загальнодержавної програми, спрямованої 
на соціальний захист учасників антитерористичної операції; 3) відсутність механізму соціаль-
но-психологічної реабілітації учасників антитерористичної операції і членів їхніх сімей та його 
правового регулювання; 4) відсутність єдиного механізму обліку учасників антитерористичної 
операції та пов’язаних із ним проблем, зокрема, щодо виявлення членів сімей загиблих учас-
ників антитерористичної операції із загального масиву учасників бойових дій, щодо виявлення 
інвалідів унаслідок участі в антитерористичній операції із загальної кількості учасників війни, 
забезпечення їх посвідченнями та відповідними пільгами та іншим [3, с. 50].

Окремі науковці більш детально розглядають конкретні проблемні аспекти реалізації 
зазначеними категоріями осіб своїх пільг. Зокрема, О. Листопадова вказує на актуальність пи-
тань пільг і гарантій для учасників антитерористичної операції. Як зазначає авторка, держава не  
в змозі забезпечити всіх учасників антитерористичної операції достатнім соціальним пакетом, 
тому є нагальна необхідність визначити соціальний стан учасників антитерористичної операції 
і, відштовхуючись від цього, забезпечити їх усім необхідним [3, с. 53]. Водночас Л. Воропай, 
досліджуючи соціальний захист учасників антитерористичної операції як складник державної 
соціальної політики, пропонує розробити та впровадити механізм широкої підтримки всіх без 
винятку учасників АТО в частині придбання або будівництва житла через використання фінан-
сово-кредитних інструментів із можливістю компенсації відсоткової ставки із державного і міс-
цевих бюджетів або шляхом співфінансування (спільно державний, місцевий бюджети, кошти 
інвесторів, інші джерела) [4, с. 4]. 

Отже, беручи до уваги кількість проблем і запропоновані шляхи їх розв’язання, можна 
зробити висновок, що державна політика щодо надання пільг ветеранам війни та учасникам  
бойових дій в Україні є недосконалою та потребує якісної та дієвої діяльності за кожним з окрес-
лених напрямів.

Водночас особливість державної політики в досліджуваній сфері полягає в тому, що вона 
(державна політика) спрямовує свій курс на максимально ефективну реалізацію ветеранами 
війни та учасниками бойових дій своїх прав, свобод і законних інтересів, зокрема й передбаче-
них законодавством пільг. Сьогодні проблеми, які були притаманні цій сфері у 2014–2018 рр., 
поступово вирішуються шляхом відповідної нормативно-правової регламентації та здійснення 
конкретних заходів щодо підвищення ефективності державної політики щодо надання ветера-
нам війни та учасникам бойових дій пільг. Наприклад, одним із ключових проблемних аспектів 
раніше було неврегулювання виплат щорічної разової грошової допомоги. Сьогодні це питання 
регламентовано Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виплати у 2019 році 
разової грошової допомоги, передбаченої законами України «Про статус ветеранів війни, га-
рантії їхнього соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань» від 20 березня 
2019 р. № 237. Відповідно до вказаної Постанови учасникам бойових дій, постраждалим учасни-
кам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент ув’язнення не виповнилося 
18 років) – в’язням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також 
дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їхніх батьків, районні органи 
соціального захисту населення перераховують кошти через відділення зв’язку або установи бан-
ків на особові рахунки громадян у розмірі 1295 гривень [5].

Однак, незважаючи на вже зроблені кроки на шляху покращення державної політики 
щодо надання пільг ветеранам війни та учасникам бойових дій в Україні, для неї характерна ще 
ціла низка проблем, які потребують відповідного якісного нормативно-правового, організаційно-
го, інституційного, технічного, інформаційного та ресурсного забезпечення.

На нашу думку, окремо необхідно звернути увагу на сферу праці та зайнятості. Зокрема, 
відповідно до ст. 119 Кодексу законів про працю від 10 грудня 1971 р. № 322-VIII за працівника-
ми, призваними на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не 
більше одного року, зберігаються місце роботи, посада і компенсується з бюджету середній заро-
біток на підприємстві, в установі, організації, в яких вони працювали на час призову, незалежно 
від підпорядкування та форми власності. Виплата таких компенсацій із бюджету в межах се-
реднього заробітку проводиться за кошти Державного бюджету України в порядку, визначеному 
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Кабінетом Міністрів України [6]. Ця норма була введена в дію Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення оборонно-мобілізаційних питань 
під час проведення мобілізації» від 20 травня 2014 р. № 1275-VII.

Незважаючи на те, що зазначена норма визначається більшою мірою як гарантія, а не як 
пільга, в контексті цього питання необхідно звернути на неї увагу, адже її порушення тягне за 
собою неможливість реалізації інших пільг, пов’язаних зі сферою праці. Наприклад, якщо особу 
(зокрема, учасника бойових дій) буде звільнено з роботи, то вона не зможе надалі реалізувати 
такі пільги, як використання чергової щорічної відпустки у зручний для них час, а також одер-
жання додаткової відпустки із збереженням заробітної плати строком 14 календарних днів на рік; 
переважне право на залишення на роботі під час скорочення чисельності чи штату працівників 
у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці та на працевлаштування у разі ліквідації 
підприємства, установи, організації (п. 12, п. 13 ч. 1 ст. 12 Закону України «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їхнього соціального захисту» від 22 жовтня 1993 р. № 3551-XII).

Зокрема, на практиці працедавці не завжди діють у межах чинного законодавства, по-
рушуючи вищевказане положення Кодексу законів про працю й, відповідно, підриваючи авто-
ритетність несення військової служби та захисту незалежності, суверенітету й територіальної 
цілісності країни, знижуючи престиж державної політики в цій сфері. 

На жаль, сьогодні є усталена практика звільнення осіб ще до закінчення однорічного термі-
ну без здійснення виплат вихідної допомоги. По факту особа дізнається про своє звільнення, вико-
нуючи відповідні обов’язки перед державою. Здебільшого працедавці просто надсилають поштою 
трудові книжки цих осіб, відповідно, мінімізуючи можливість звільненої особи будь-яким чином 
вплинути на процес звільнення. Тобто передбачається порушення таких норм законодавства, як:

1) п. 3 ст. 36 Кодексу законів про працю, який визначає, що підставами припинення трудо-
вого договору є призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову службу, 
направлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником збе-
рігаються місце роботи, посада відповідно до ч.ч. 3–4 ст. 119 цього Кодексу [6]. У свою чергу, 
виняткові підстави роботодавці не беруть до уваги та звільняють особу за загальними правилами, 
що є прямим порушенням цієї норми;

2) ст. 44 Кодексу законів про працю, в якій вказано, що під час припинення трудового до-
говору у разі призову або вступу на військову службу, направлення на альтернативну (невійсько-
ву) службу (п. 3 ст. 36) працівникові виплачується вихідна допомога у розмірі двох мінімальних 
заробітних плат; 

3) п. 4.2 Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників, затвердженої На-
казом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства соціального захи-
сту населення України від 29 липня 1993 р. № 58, де регламентовано: «Якщо працівник відсутній 
на роботі в день звільнення, то власник або уповноважений ним орган в цей день надсилає йому 
поштове повідомлення із вказівкою про необхідність отримання трудової книжки. Пересилання 
трудової книжки поштою з доставкою на зазначену адресу допускається тільки за письмовою 
згодою працівника» [7].

Єдиним можливим варіантом захисту своїх прав у цьому випадку, згідно з чинним законо-
давством, є судова форма захисту. Тобто особа, яку було незаконно звільнено з місця роботи під 
час виконання нею військових обов’язків перед державою, має право звернутись із позовом про 
поновлення її на роботі у зв’язку з незаконним звільненням.

У свою чергу, Кодекс України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) пе-
редбачає, що порушення встановлених законом гарантій і пільг працівникам, які залучаються 
до виконання обов’язків, передбачених законами України «Про військовий обов’язок і військову 
службу», «Про альтернативну (невійськову) службу», «Про мобілізаційну підготовку та мобілі-
зацію», тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій 
незалежно від форми власності та фізичних осіб-підприємців, які використовують найману пра-
цю, від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян [8] (ч. 7 ст. 41 КУпАП). 
Тобто за це правопорушення передбачено адміністративну відповідальність та адміністративне 
стягнення у вигляді штрафу.

Судовий порядок розгляду цієї категорії справ передбачений ст. 221 КУпАП, яка регламен-
тує, що судді районних, районних у місті, міських чи міськрайонних судів розглядають справи 
про адміністративні правопорушення, передбачені ч. ч. 1–4, ч. 7 ст. 41, ст. 41-1, 41-3 [8]. 

У свою чергу, Кримінальний кодекс України у ст. 172 «Грубе порушення законодав-
ства про працю» під грубим порушенням розуміє незаконне звільнення працівника з роботи  
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з особистих мотивів та інше грубе порушення законодавства про працю, а також передбачає кри-
мінальну відповідальність у вигляді таких покарань, як: 1) штраф (від двох тисяч до трьох тисяч 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян); 2) позбавлення права обіймати певні посади чи 
займатися певною діяльністю на строк до трьох років; 3) виправні роботи на строк до двох років 
[9]. Тобто судова форма захисту передбачає можливість притягнення винної особи до адміністра-
тивної або кримінальної відповідальності.

Основна проблема реалізації прав ветеранів війни та учасників бойових дій у контексті 
вказаного напряму полягає у відсутності адміністративно-правових механізмів захисту прав цих 
осіб у сфері праці. У свою чергу, профільним органом виконавчої влади у сфері праці виступає 
Державна служба України з питань праці. Згідно з Положенням про Державну службу України 
з питань праці (далі – Держпраці), затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 
11 лютого 2015 р. № 96, основними завданнями Держпраці як центрального органу виконавчої 
влади, серед інших, є реалізація державної політики у сфері охорони праці, а також питань наг-
ляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, нарахування 
та виплати допомоги, компенсацій. Відповідно до покладених на неї завдань і в межах нашого 
напряму Держпраці уповноважена: по-перше, здійснювати державний контроль за дотриманням 
законодавства про працю юридичними особами, зокрема їхніми структурними та відокремле-
ними підрозділами, які не є юридичними особами, та фізичними особами, які використовують 
найману працю; по-друге, здійснювати контроль за правильністю застосування роботодавцями 
списків на пільгове пенсійне забезпечення, готувати пропозиції щодо вдосконалення таких спис-
ків; по-третє, здійснювати розгляд звернень громадян із питань, пов’язаних із діяльністю Дер-
жпраці, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери  
її управління; по-четверте, складати у випадках, передбачених законом, протоколи про адміні-
стративні правопорушення, розглядати справи про такі правопорушення і накладати адміністра-
тивні стягнення; по-п’яте, накладати у випадках, передбачених законом, штрафи за порушення 
законодавства [10].

Наприклад, ст. 231 КУпАП наголошує, що центральний орган виконавчої влади, що реалі-
зує державну політику у сфері охорони праці, розглядає справи: про порушення законодавчих та 
інших нормативних актів про охорону праці; щодо безпечного ведення робіт, зберігання, викори-
стання та обліку вибухових матеріалів у галузях промисловості та на об’єктах, підконтрольних 
центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці; 
про порушення законодавства про надра, а також невиконання законних вимог посадових осіб 
центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони праці 
(ч. 5 (окрім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм) і ч. 6  
ст. 41, ст. ст. 47, 57, 58, 93, 94, 188-4) [8]. Отже, до категорії розгляду справ Держпраці не відне-
сено справи, пов’язані з порушенням вимог законодавства, зокрема й справи щодо незаконно-
го звільнення осіб. Вважаємо, що віднесення цих справ до компетенції вузькоспеціалізованого 
органу сприятиме оперативності розгляду таких справ, адже, як відомо, судові справи можуть 
розглядатися місяцями або навіть роками. Крім того, можливість альтернативного вибору форми 
захисту своїх прав виступатиме додатковою їхньою гарантією. Також необхідно звернути увагу, 
що такий вибір форми захисту своїх прав поширюватиметься не лише на ветеранів війни та учас-
ників бойових дій (адже в такому разі можна було б віднести цю компетенцію до повноважень 
Мінветеранів), а й на інших осіб, чиї права було порушено незаконним звільненням. 

У свою чергу, ст. 221 КУпАП щодо можливості судового захисту залишити без змін.  
У такому разі ветеран війни або учасник бойових дій зможе обирати одну із двох можливих форм 
захисту своїх прав у сфері праці. 

Запровадження дієвого адміністративно-правового механізму у сфері праці допоможе 
прискорити процедури поновлення та захисту порушених прав ветеранів війни та учасників бо-
йових дій, зокрема тих, що пов’язані з незаконним звільненням таких осіб або потенційних вете-
ранів війни та учасників бойових дій (тобто тих, які на момент роботи ще не набули відповідного 
правового статусу, але в подальшій своїй діяльності одержали його).

Висновки. Отже, можна зробити висновок, що державна політика щодо надання пільг 
ветеранам війни та учасникам бойових дій сьогодні спрямована на максимальне посилення 
нормативно-правового забезпечення та створення якісних і дієвих механізмів реалізації таки-
ми особами своїх пільг. Проаналізувавши проблеми, притаманні державній політиці в цій сфері  
у 2014–2018 рр. і співставивши із сучасним її станом, можна стверджувати про її якісне покра-
щення. Позитивним аспектом убачається наявність поряд із загальною нормою, яка визначає 
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саму пільгу, профільних нормативно-правових актів, які регламентують механізм її реалізації. 
Однак державна політика у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів ветеранів вій-
ни та учасників бойових дій загалом і державна політика щодо надання цим особам пільг не  
є досконалою та потребує подальшого поліпшення. Першочерговим напрямом удосконалення 
має стати перегляд наявних і запровадження нових правових механізмів реалізації регламентова-
них законодавством пільг.
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ПІДСТАВИ ПРИПИНЕННЯ ПРАВОВІДНОСИН 
ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ФІНАНСОВИХ УСТАНОВ

Наголошено, що у трудовому праві за загальним правилом припинення 
трудового договору тягне за собою і припинення трудових правовідносин 
працівника з роботодавцем. З’ясовано, що припинення трудових правовідносин 
із працівниками фінансових установ також варто розглядати в розрізі двох умов: 
наявності правової норми, що означає існування відповідної правової норми,  
з моменту застосування якої відбувається припинення трудових правовідносин 
із працівниками фінансових установ; наявності юридичного факту, з яким чинне 
законодавство пов’язує виникнення правових наслідків у вигляді припинення 
трудового договору i який є підставою для припинення трудових правовідносин  
із працівниками фінансових установ. З’ясовано, що специфіка припинення трудових 
правовідносин із працівниками фінансових установ є такою: для припинення 
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трудових правовідносин із працівниками фінансових установ необхідна наявність 
правових норм, які урегульовують даний процес, і при цьому нами встановлено, 
що такі норми передбачені у чинному законодавстві про працю; припинення 
трудових правовідносин із працівниками фінансових установ потребує юридичних 
фактів, закріплених у правових нормах, тож нами встановлено закріплення чіткого 
переліку таких юридичних фактів у нормах Кодексу законів про працю України; 
у процесі аналізу нами встановлено, що кожну з передбачених Кодексом законів 
про працю України підстав припинення трудового договору доцільно розглядати 
як підставу припинення трудових правовідносин із працівниками фінансових 
установ. Зроблено висновок, що дослідження виникнення, зміни та припинення 
правовідносин із працівниками фінансових установ засвідчило, що кожен  
із зазначених процесів здійснюється внаслідок впливу на суспільні відносини між 
працівниками фінансових установ та фінансовими установами певних життєвих 
обставин, які дістали назву в науковій літературі юридичних фактів. Специфіка 
юридичних фактів, які здійснюють вплив на виникнення, зміну та припинення 
правовідносин із працівниками фінансових установ, зумовлена тим, що вони 
знаходять своє закріплення в нормах спеціального законодавства, прийнятого 
для урегулювання таких питань, а в тих моментах, коли такі юридичні факти  
є аналогічними для усіх професій, все ж можливо встановити певні специфічні 
закономірності, характерні саме для фінансових установ.

Ключові слова: роботодавець, трудові відносини, юридичні факти, трудовий 
договір, фінансові установи.

It is emphasized that in the general labor law the termination of the employment 
contract also entails the termination of the employee’s employment relationship with the 
employer. It has been found that termination of employment with financial institution 
employees should also be considered in the context of two conditions: the existence 
of a rule of law, which means that there is an appropriate legal norm from which the 
termination of employment with employees of financial institutions takes place; the 
existence of a legal fact with which the law in force binds legal consequences in the 
form of termination of the employment contract and which is the basis for termination 
of employment relations with employees of financial institutions. It was found that the 
specifics of termination of employment with financial institutions employees are as 
follows: termination of employment relations with employees of financial institutions 
requires the presence of legal rules governing this process, and we have established that 
such rules are provided in the current labor legislation; termination of labor relations 
with employees of financial institutions requires legal facts enshrined in the legal norms, 
so we have established a clear list of such legal facts in the rules of the Labor Code of 
Ukraine; in the process of analysis, we have established that it is expedient to consider 
each of the labor laws of Ukraine stipulated by the Code of Labor termination as the 
basis for termination of labor relations with employees of financial institutions. It is 
concluded that the study of the emergence, change and termination of legal relations 
with employees of financial institutions showed that each of these processes is due to the 
impact on the public relations between employees of financial institutions and financial 
institutions of certain life circumstances, which were named in the scientific literature 
of legal facts. The specifics of the legal facts that influence the emergence, change and 
termination of legal relations with employees of financial institutions, due to the fact 
that they are enshrined in the rules of special legislation adopted to regulate such issues, 
and at times when such legal facts are similar to of all professions, it is still possible to 
establish certain specific patterns specific to financial institutions.

Key words: employer, labor relations, legal facts, employment contract, financial 
institutions.

Вступ. У юридичній літературі та на практиці виникнення, зміна чи припинення будь-
яких правовідносин у першу чергу зумовлюється наявністю певних життєвих фактів, здійснення 
яких знайшло регламентацію в нормативно-правових актах, з якими законодавець пов’язує мож-
ливість здійснення учасниками правовідносин їхніх суб’єктивних прав і юридичних обов’язків 
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та які дістали назву юридичних фактів. Юридичні факти оточують кожного з нас у повсякден-
ному житті, ними супроводжуються всі правові дії, що вчиняються сторонами будь-яких право-
відносин. Відповідно, юридичні факти, безумовно, є значимими і для функціонування фінансо-
вих установ, адже вони в тому числі в обов’язковому порядку породжують юридичні наслідки 
трудової взаємодії із працівниками фінансових установ. Юридичний факт є обов’язковою умо-
вою виникнення, припинення та розвитку правовідносин із працівниками фінансових установ, 
адже кожен юридичний факт упорядковує соціальні зв’язки між сторонами таких правовідносин, 
визначає юридичну чинність їхніх прав і обов’язків, а також наслідок їх дотримання. Держа-
ва, у свою чергу, закріплюючи їх у гіпотезах норм права, визначає ті життєві умови, обставини  
і факти, які є значимими для виникнення, розвитку та припинення правовідносин із працівни-
ками фінансових установ, та встановлює правила поведінки суб’єктів правовідносин із такими 
працівниками. Усе вищезазначене зумовлює важливість дослідження виникнення, розвитку та 
припинення правовідносин із працівниками фінансових установ як складової частини змісту 
правового статусу працівників фінансових установ.

Стан дослідження. У юридичній літературі загальнотеоретичні питання виникнення, 
розвитку та припинення правовідносин традиційно розглядаються великою кількістю дослід-
ників. Проте варто враховувати, що питання виникнення, зміни та припинення правовідносин 
із працівниками фінансових установ є новим для вітчизняної науки. Серед дослідників, які фра-
гментарно звертали увагу на питання, близькі до досліджуваного, відзначимо внесок таких, як: 
В.Б. Авер’янов, М.М. Агарков, О.Ф. Андрійко, А.Б. Альтшуллер, Ю.П. Битяк, І.А. Безклубий, 
А.А. Вишневський, Л.К. Воронова, Н.В. Воротіна, В.П. Грибанова, О.М. Гладчук, О.Л. Дорош, 
О.А. Дмитрієва, Н.В. Дроздова, А.М. Екмалян, А.І. Камінка, А.Т. Ковальчук, Н.М. Квіт, В.Ф. Ко-
лісніченко, О.М. Колодзієва, В.В. Корєєва, С.М. Лепех, В.П. Нагребельний та ін. Проте стан 
дослідження питання особливостей виникнення, розвитку та припинення правовідносин із пра-
цівниками фінансових установ є вкрай низьким, що зумовлює актуальність здійснення такого 
дослідження.

Результати дослідження. Щодо припинення трудових правовідносин із працівниками фі-
нансових установ, то варто враховувати те, що у трудовому праві за загальним правилом припи-
нення трудового договору тягне за собою і припинення трудових правовідносин працівника з ро-
ботодавцем. Отже, юридичним фактом, наслідком якого є припинення трудових правовідносин 
із працівниками фінансових установ, є припинення трудового договору з такими працівниками. 
Як свідчить аналіз норм Кодексу законів про працю України [1], а також інших нормативно- 
правових актів, які урегульовують питання, пов’язані із трудовими правовідносинами праців-
ників фінансових установ, у кожному з них чітко передбачено перелік підстав для припинення 
трудового договору. Із цього слідує висновок, що припинення трудових правовідносин із пра-
цівниками фінансових установ також варто розглядати в розрізі двох умов: наявності правової 
норми, що означає існування відповідної правової норми, з моменту застосування якої відбува-
ється припинення трудових правовідносин із працівниками фінансових установ; наявність юри-
дичного факту, з яким чинне законодавство пов’язує виникнення правових наслідків у вигляді 
припинення трудового договору i який є підставою для припинення трудових правовідносин  
із працівниками фінансових установ.

Так, у статті 36 Кодексу законів про працю України [1] визначено, що підставами припи-
нення трудового договору, а отже, і трудових правовідносин із працівниками приватних фінан-
сових установ є: 

1) угода сторін – це означає, що працівник фінансової установи та роботодавець прийшли 
до взаємної згоди щодо припинення трудового договору, а отже, і припинення трудових правовід-
носин із працівником фінансової установи; 

2) закінчення строку, крім випадків, коли трудові відносини фактично тривають і жодна 
зі сторін не поставила вимогу про їх припинення – такий юридичний факт має місце в тому ви-
падку, коли трудовий договір із працівником фінансової установи було оформлено на визначений 
строк; 

3) призов або вступ працівника або власника – фізичної особи на військову службу, на-
правлення на альтернативну (невійськову) службу, крім випадків, коли за працівником зберіга-
ються місце роботи та посада відповідно – згідно із частиною 1 статті 15 Закону України «Про 
військовий обов’язок і військову службу» від 25.03.1992 № 2232-XII [2] на строкову військову 
службу призиваються придатні для цього за станом здоров’я громадяни України чоловічої статі, 
яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 18 років, та старші особи, які не 
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досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову 
військову службу, і відповідно, призив на строкову військову службу працівника фінансової уста-
нови може бути підставою для припинення трудового договору з ним;

4) щодо розірвання трудового договору з ініціативи працівника, з ініціативи власника або 
уповноваженого ним органу або на вимогу профспілкового чи іншого уповноваженого на пред-
ставництво трудовим колективом органу – Кодексом законів про працю України [1], то передба-
чено вичерпний перелік випадків, за яких трудові правовідносини із працівниками фінансових 
установ можуть бути припинені в односторонньому порядку працівником (наприклад, працівник 
має право розірвати трудовий договір, укладений на невизначений строк, попередивши про це 
власника або уповноважений ним орган письмово за два тижні), роботодавцем (зокрема, трудові 
правовідносини із працівником фінансової установи можуть бути розірвані в односторонньому 
порядку роботодавцем у разі змін в організації виробництва і праці, в тому числі ліквідації, ре-
організації, банкрутства або перепрофілювання підприємства, установи, організації, скорочення 
чисельності або штату працівників) чи на вимогу виборного органу первинної профспілкової ор-
ганізації (якщо керівник фінансової установи порушує законодавство про працю, про колективні 
договори і угоди чи Закон України «Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» від 
15.09.1999 № 1045-XIV [3]);

5) переведення працівника, за його згодою, на інше підприємство, в установу, організа-
цію або перехід на виборну посаду – відповідно, в такому випадку одні трудові правовідносини  
із працівниками фінансових установ припиняються, а інші виникають; 

6) відмова працівника від переведення на роботу в іншу місцевість разом із підприєм-
ством, установою, організацією, а також відмова від продовження роботи у зв’язку зі зміною 
істотних умов праці – відмова працівника фінансової установи в такому випадку унеможливлює 
продовження трудових правовідносин, тому вони об’єктивно мають бути припинені і, власне, 
припиняються; 

7) набрання законної сили вироком суду, яким працівника засуджено (крім випадків звіль-
нення від відбування покарання з випробуванням) до позбавлення волі або до іншого покарання, 
яке виключає можливість продовження даної роботи – згідно із частиною 1 статті 63 Кримі-
нального кодексу України, покарання у вигляді позбавлення волі полягає в ізоляції засудженого  
та поміщенні його на певний строк до кримінально-виконавчої установи закритого типу, а отже, 
в силу відсутності можливості у працівника фінансової установи продовжувати виконання тру-
дових обов’язків трудові правовідносини із ним припиняються; 

8) укладення трудового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про за-
побігання корупції» від 14.10.2014 № 1700-VII [4], встановленим для осіб, які звільнилися або 
іншим чином припинили діяльність, пов’язану з виконанням функцій держави або місцевого са-
моврядування, протягом року із дня її припинення – дана підстава не є характерною для праців-
ників переважної більшості фінансових установ, окрім Національного банку України, адже його 
працівники отримують статус державних службовців, але при цьому варто враховувати те, що 
однією з вимог до керівників та головних бухгалтерів фінансових установ є бездоганна ділова 
репутація [5], тож, на нашу думку, порушення даної умови можна прирівняти до укладення тру-
дового договору (контракту) всупереч вимогам Закону України «Про запобігання корупції» від 
14.10.2014 № 1700-VII [4]; 

9) із підстав, передбачених Законом України «Про очищення влади» від 16.09.2014  
№ 1682-VII [6], та набрання законної сили рішенням суду про визнання необґрунтованими акти-
вів та їх стягнення в дохід держави стосовно особи, уповноваженої на виконання функцій дер-
жави або місцевого самоврядування, в передбачених статтею 290 Цивільного процесуального 
кодексу України [7] випадках – дані підстави також можуть стосуватись виключно службовців 
Національного банку України; 

11) підстави, передбачені контрактом згідно із частиною 3 статті 21 Кодексу законів про 
працю України [1]: є особлива форма трудового договору, у якій строк дії, права, обов’язки і від-
повідальність сторін (у тому числі матеріальна), умови матеріального забезпечення і організації 
праці працівника, умови розірвання договору, в тому числі дострокового, можуть встановлюва-
тися угодою сторін, тобто його особливістю в порівнянні із трудовими договорами є можливість 
деталізації багатьох моментів у змісті, і питання припинення трудових правовідносин із праців-
никами фінансових установ є одним із тих, яке може бути деталізоване у змісті контракту; 

12) підстави, передбачені іншими законами – наприклад, питання припинення трудових 
правовідносин із працівниками Національного банку України врегульовується законодавством  
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про державну службу, і при цьому статтею 83 Закону України «Про державну службу» від 
10.12.2015 № 889-VIII [8] передбачено, що державна служба припиняється: 1) в разі втрати пра-
ва на державну службу або його обмеження; 2) в разі закінчення строку призначення на посаду 
державної служби; 3) за ініціативою державного службовця або за угодою сторін; 4) за ініціати-
вою суб’єкта призначення; 5) в разі настання обставин, що склалися незалежно від волі сторін;  
6) у разі незгоди державного службовця на проходження державної служби у зв’язку зі зміною  
її істотних умов; 7) у разі досягнення державним службовцем 65-річного віку, якщо інше не пе-
редбачено законом; 8) у разі застосування заборони, передбаченої Законом України «Про очи-
щення влади» від 16.09.2014 № 1682-VII [6]; 9) із підстав, передбачених контрактом про проход-
ження державної служби (в разі укладення). 

Отже, кожне з перерахованих положень по суті є юридичним фактом, який є основою 
для припинення трудових правовідносин із працівниками фінансових установ. Підсумовуючи 
здійснений аналіз, зробимо висновок, що специфіка припинення трудових правовідносин із пра-
цівниками фінансових установ є такою:

1) для припинення трудових правовідносин із працівниками фінансових установ необхід-
на наявність правових норм, які урегульовують даний процес, і при цьому нами встановлено, що 
такі норми передбачені у чинному законодавстві про працю;

2) припинення трудових правовідносин із працівниками фінансових установ потребує 
юридичних фактів, закріплених у правових нормах, тож нами встановлено закріплення чіткого 
переліку таких юридичних фактів у нормах Кодексу законів про працю України [1];

3) у процесі аналізу нами встановлено, що кожну з передбачених Кодексом законів про 
працю України [1] підстав припинення трудового договору (які по суті є юридичними фактами) 
доцільно розглядати як підставу припинення трудових правовідносин із працівниками фінансо-
вих установ.

Висновки. Таким чином, дослідження виникнення, зміни та припинення правовідносин 
із працівниками фінансових установ засвідчило, що кожен із зазначених процесів здійснюється 
внаслідок впливу на суспільні відносини між працівниками фінансових установ та фінансовими 
установами певних життєвих обставин, які дістали назву юридичних фактів у науковій літера-
турі. Специфіка юридичних фактів, які здійснюють вплив на виникнення, зміну та припинення 
правовідносин із працівниками фінансових установ, зумовлена тим, що вони знаходять своє за-
кріплення в нормах спеціального законодавства, прийнятого для урегулювання таких питань, 
а в тих моментах, коли такі юридичні факти є аналогічними для всіх професій, все ж можливо 
встановити певні специфічні закономірності, характерні саме для фінансових установ.

Список використаних джерел:
1. Кодекс законів про працю України : Закон України від 10.12.1971 № 322-VIII. Відомості 

Верховної Ради УРСР від 17.12.1971. Додаток до № 50.
2. Про військовий обов’язок і військову службу : Закон України від 25.03.1992 № 2232-XII. 

Відомості Верховної Ради України. 1992. № 27. Ст. 385.
3. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності : Закон України від 15.09.1999  

№ 1045-XIV. Відомості Верховної Ради України. 1999. № 45. Ст. 397.
4. Про запобігання корупції : Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII. Відомості  

Верховної Ради. 2014. № 49. Ст. 2056.
5. Про затвердження Професійних вимог до керівників та головних бухгалтерів фінан-

сових установ : Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг  
України від 13.07.2004 № 1590. Офіційний вісник України. 2004 р. № 31. С. 231.

6. Про очищення влади : Закон України від 16.09.2014 № 1682-VII. Відомості Верховної 
Ради. 2014. № 44. Ст. 2041.

7. Цивільний процесуальний кодекс України : Закон України від 18.03.2004 № 1618-IV. 
Відомості Верховної Ради України. 2004. № 40-41, 42. Ст. 492.

8. Про державну службу : Закон України від 10.12.2015 № 889-VIII. Відомості Верховної 
Ради. 2016. № 4. Ст. 43.



197

Трудове право; право соціального забезпечення

© ОБУШЕНКО Н.М. – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник 
секретаріату Вченої ради (Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ)

УДК 349.2 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.33

ОБУШЕНКО Н.М.

ДО ПРОБЛЕМИ ВИЗНАЧЕННЯ ЦІЛЕЙ ТА ЗАВДАНЬ 
СИСТЕМАТИЗАЦІЇ ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА

У статті на основі аналізу наукових поглядів вчених та норм чинного законо-
давства України визначено ключові цілі систематизації трудового законодавства, 
відповідно до яких сформульовано завдання такої діяльності. Обґрунтовано, що 
цілі та завдання є надзвичайно важливими елементами процесу систематизації 
трудового законодавства, оскільки саме у них виражається та місія, те соціальне 
призначення, що вкладається у цей процес, а також ті результати, до яких праг-
нуть його здійснювачі. З’ясовано, що системність законодавства як джерела об’єк-
тивного права проявляється у такому: ієрархічність, що характеризує вертикальну 
організацію системи нормативно-правових актів, за якої ключовим критерієм ви-
ступає юридична сила останніх. Завдяки ієрархічності забезпечується послідов-
ність розміщення нормативно-правових актів у системі трудового законодавства 
та національного загалом, визначається їх пріоритетність під час урегулювання 
відповідних суспільних відносин; внутрішня узгодженість, яка передбачає, що за-
конодавчі акти та їх положення не суперечать один одному, а логічно доповнюють, 
продовжують та розвивають один одного; діють не розрізнено та ізольовано один 
від одного, а як єдине утворення, як цілісний механізм; не містять прогалин. Про-
галини у законодавстві – це повна або часткова відсутність (пропуск) необхідних 
юридичних норм у чинних законодавчих актах, якими, з огляду на принципи пра-
ва, мають бути врегульовані певні суспільні відносини. Наголошено, що недотри-
мання вимог юридичної техніки в тексті актів законодавства призводить до появи 
чималої кількості юридичних помилок, наявність яких помітно знижує якість зако-
нодавчої бази, викликає труднощі в тлумаченні норм та перешкоджає їх реалізації 
в конкретних суспільних відносинах. Саме тому є гостра необхідність подальшого 
теоретичного опрацювання проблем правового характеру, вивчення критеріїв яко-
сті нормативних актів, більш інтенсивна наукова розробка наявних та формування 
принципово нових юридичних конструкцій норм, інститутів і галузей права, які 
повинні слугувати забезпеченню та реалізації прав і свобод людини і громадянина.

Ключові слова: цілі, завдання, системність, систематизація, трудове законо-
давство, ієрархічність, узгодженість.

In the article, on the basis of the analysis of scientific views of scientists and norms of 
the current legislation of Ukraine, the key goals of the systematization of labor legislation 
are determined in accordance with which the tasks of such activity are formulated. It is 
substantiated that the goals and objectives are extremely important elements of the process 
of systematization of labor legislation, because they express the mission, the social purpose 
that is embedded in this process, and the results that its implementers seek. It has been 
found that the systematic nature of legislation, as a source of objective law, is manifested 
in the following: hierarchy, which characterizes the vertical organization of a system of 
legal acts, according to which the legal force of the latter acts as a key criterion. Due to 
the hierarchy, the consistency of placement of normative legal acts in the system of labor 
legislation and national in general is ensured, their priority in determining the relevant 
social relations is determined; internal consistency, which implies that legislative acts and 
regulations do not contradict each other, but logically complement, continue and develop 
each other; act not in isolation and in isolation from each other, but as a single formation, 
as a coherent mechanism; no gaps. Gaps in the legislation – complete or partial absence 
(omission) of the necessary legal norms in the current legislative acts, which, based on 
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the principles of law, must be regulated by certain social relations. It was emphasized that 
failure to comply with the legal requirements in the text of the acts of the legislation leads 
to a considerable number of legal errors, the presence of which significantly reduces the 
quality of the legislative base, causes difficulties in interpreting the rules and hinders their 
implementation in specific social relations. That is why there is an urgent need for further 
theoretical elaboration of problems of a legal nature, study of quality criteria of normative 
acts, more intensive scientific development of existing and formation of fundamentally 
new legal constructs of norms, institutions and branches of law, which should serve to 
ensure and exercise the rights and freedoms of the individual and the citizen.

Key words: goals, objectives, systematicity, systematization, labor legislation, 
hierarchy, coherence.

Вступ. Будь-яка діяльність має свої цілі та завдання, а також реалізує певні функції. Це 
повною мірою стосується і систематизації трудового законодавства, встановлення яких дозво-
лить більш чітко та змістовно зрозуміти сутність та призначення означеної систематизації. Мета 
являє собою ідеальне передбачення у свідомості результату, на досягнення якого спрямовані дії. 
А тому вона, тобто мета, виступає безпосереднім свідомим мотивом, що спрямовує та регулює дії 
[1, c. 496]. Отже, мета діяльності із систематизації трудового законодавства– це, з одного боку, та 
місія, що вкладається у певну діяльність, і яку суб’єкт її здійснення повинен, бажає реалізувати, 
втілити, а з іншого – той орієнтир, фінальний (кінцевий) результат до якого цей суб’єкт прагне у 
своїй діяльності. А отже, не викликає сумніву, що дослідження цілей та завдань систематизації 
трудового законодавства має важливе теоретичне та практичне значення.

Стан дослідження. Проблема систематизації трудового законодавства неодноразово була 
у полі зору вчених із галузі трудового права. Зокрема, їй приділяли увагу Н.П. Долгіх, В.П. Ма-
рущак, А.Ю. Бабаскін, Ю.В. Баранюк, С.В. Дріжчана, О.А. Любчик, В.О. Антоненко, О.В. Петри-
шин, С.П. Погребняк, В.С. Смородинський, Л.П. Гаращенко та багато інших. Однак, незважаючи 
на чималу кількість наукових розробок, деякі моменти залишаються малодослідженими, зокрема 
це стосується цілей та завдання систематизації трудового законодавства, невизначеність яких є 
суттєвою прогалиною на теоретичному та практичному рівнях.

Постановка завдання. Саме тому мета статті – визначити цілі та завдання систематизації 
трудового законодавства.

Результати дослідження. Аналіз наукової літератури показав, що позиції дослідників з 
приводу цілей і завдань систематизації законодавства різняться. Найчастіше правники не про-
водять суттєвої різниці між цілями та завданнями систематизації, ведучи про них мову як про 
тотожні, взаємозамінні категорії. Однак, хоча цілі та завдання – це тісно пов’язані поняття, вони 
все ж таки не синонімічні. Перші виражають певний стан, кінцевий результат, якого слід досягти, 
бажано отримати за підсумками виконаної роботи. Своєю чергою завдання являє собою якусь 
конкретну роботу, що слід здійснити, проблемне питання, яке має бути вирішене задля досягнен-
ня мети (цілей).

Враховуючи вищевикладене, вважаємо, що цілями систематизації трудового законодав-
ства є: 

1) забезпечення системності цього законодавства, яка сьогодні у ньому відсутня. І.В. Бла-
уберг, Є.М. Мирський та В.М. Садовський, розмірковуючи про системність у її найбільш за-
гальному розумінні, відмічають, що зміст цієї категорії наповнюють уявлення про цілісність 
об’єктів світу, про співвідношення цілого і його частин, про взаємодію системи із середовищем 
як про одну з умов існування системи, про загальні закономірності функціонування і розвитку 
системи, про структурованість кожного системного об’єкту і таке інше [2, с. 54]. У правознавстві 
про системність ведуть мову зазвичай як про властивість права. Так, наприклад, К.Г. Волинка, 
відмічає, що право – це складне системне утворення. Норми права є не простою сукупністю, 
сумою, а системою, якій притаманні внутрішня погодженість, упорядкованість, взаємозв’язки 
складових елементів. Первинним елементом системи права є правові норми, що поєднуються у 
більші утворення – інститути права і правові галузі. Це – традиційний погляд на систему права. 
Також систему права можна розглядати і як розподіл права на публічне і приватне, міжнарод-
не і національне, об’єктивне і суб’єктивне. Крім того, системність притаманна і окремій нормі 
права [3, с. 98]. В.В. Васильєв вважає, що системність права – це об’єктивна властивість права, 
яка є фундаментальною і об’єктивною передумовою об’єднання структурних елементів систе-
ми права: правових норм, інститутів, підгалузей і галузей в цілісне і внутрішньо несуперечли-
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ве системне ціле, всередині якого існують нерозривні правові зв’язки, що дозволяють говорити 
про єдність системи [4, c. 17]. З позиції М.І. Матуза, системність права виражається у тому, що 
воно є не механічною сукупністю юридичних норм, а внутрішньо узгодженим, упорядкованим 
організмом, де кожен елемент має своє місце і відіграє свою роль, де юридичні приписи взаємо-
пов’язані, розташовані певним ієрархічним чином, групуються по галузях і інститутах [5, c. 137]. 
Н.Б. Болотіна відмічає, що для юридичних норм характерною є їх системність – вони діють не 
окремо одна від одної, а переважно в комплексах, асоціаціях, у складі цілих правових інститутів і 
у більш широких підрозділах – галузях права. Система галузі права – це сукупність елементів, які 
певним чином зв’язані між собою та утворюють певну цілісність. Системність – закономірна, не-
одмінна властивість об’єктивного права. Її деформація, руйнування – аномалія, «хвороба» права, 
яка може звести нанівець його регулятивні можливості, перешкодити очікуваному законодавцем 
соціальному результату [6, c. 77]. 

Отже, системність є властивістю, що характеризує спосіб організації та існування засобів 
правового регулювання, а саме – єдине, цілісне, внутрішньо узгоджене утворення. Забезпечуєть-
ся системність права, як в цілому, так і його окремих галузей й інститутів, законодавством. Зокре-
ма, О.Ф. Скакун з цього приводу пише, що і системність, й ієрархічність будови привносяться у 
право законодавством [7, c. 228]. В.К. Бабаєва зазначає, що виражені в законодавстві норми пра-
ва набувають властивість системності, тобто взаємозв’язку, узгодженості. Системність у право 
привноситься саме законодавством. Існуючі в свідомості, в поведінці, нормативні правові уста-
новки цієї властивості не мають. Законодавець, закріплюючи в приписах нові юридичні норми, 
обов’язково погоджує їх з уже існуючими. Тільки системне, несуперечливе, офіційно існуюче 
право здатне виконати поставлені перед ним завдання. Правник вважає, що найважливішим і 
невідкладним завданням кожної держави є зміцнення системності права. Без цього ефективність 
правового регулювання буде мізерно малою [8, c. 205–206]. Звісно, не слід ототожнювати систе-
му права і систему законодавства, в тому числі трудового права і законодавства, однак водночас 
не можна й спростовувати тієї обставини, що саме законодавство є способом об’єктивації права, 
формою його існування нормативно у практичному житті. Отже, системність права, насамперед 
об’єктивного, прямим чином залежить від системності законодавства. 

Системність законодавства як джерела об’єктивного права проявляється у такому:
а) ієрархічність, що характеризує вертикальну організацію системи нормативно-право-

вих актів, за якої ключовим критерієм виступає юридична сила останніх. Завдяки ієрархічності 
забезпечується послідовність розміщення нормативно-правових актів у системі трудового зако-
нодавства та національного загалом, визначається їх пріоритетність під час урегулюванняя від-
повідних суспільних відносин;

б) внутрішня узгодженість, яка передбачає, що законодавчі акти та їх положення:
– по-перше, не суперечать один одному, а логічно доповнюють, продовжують та розвива-

ють один одного;
– по-друге, діють не розрізнено та ізольовано один від одного, а як єдине утворення, як 

цілісний механізм;
– по-третє, не містять прогалин. Прогалини у законодавстві – це повна або часткова від-

сутність (пропуск) необхідних юридичних норм у чинних законодавчих актах, якими, з огляду на 
принципи права, мають бути врегульовані певні суспільні відносини [7, c. 427]. 

Для досягнення цієї цілі необхідно:
– проведення систематичної, послідовної роботи із виявлення та усунення законодавчих 

недоліків. Забезпечення системності та ефективності трудового законодавства неможливе без 
з’ясування та ліквідації тих факторів, які порушують системні зв’язки у структурі цього законо-
давства. Такими факторами є суперечності, прогалини, дублювання, розпорошення норматив-
но-правових положень, термінологічні недоліки тощо. Одним із ключових кроків для вирішення 
цього завдання є вдосконалення юридичної техніки. Юридична техніка – це сукупність виро-
блених в юриспруденції засобів і правил зовнішнього виразу в текстах різних правових актів 
(нормо-установчого, нормозастосовного або інтерпретаційного характеру, актів систематизації 
законодавства) загальнообов’язкових правил поведінки [9]. Н.В. Пильгун та В.В. Бурбеза у своїх 
працях пишуть, що питання юридичної техніки в юридичній науці та практиці займає важливе 
місце, адже темпи соціальних перетворень суспільства потребують оперативності в прийнятті но-
вих нормативних актів, розробки актуальних теоретичних і практичних питань їх удосконалення. 
За сучасних умов розвитку суспільних відносин постійно виникає необхідність звернення грома-
дян та юридичних осіб до певних правових положень нормативно-правових актів, які вміщують 
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вимоги, заборони та дозволи щодо поведінки суб’єктів та закріплюють відповідні юридичні на-
слідки за їх невиконання чи порушення. Чимало таких документів у нашій державі є неякісними, 
що пов’язано з допущенням суперечливих положень у законодавстві, невдалим формулюванням 
чи вживанням термінів, посиланнями на неіснуючі нормативні акти. Все це негативно впливає 
на реформування сфер державного і громадського життя, викликає непорозуміння в юридич-
ній практиці та труднощі у тлумаченні норм права. Саме юридична техніка є тим інститутом, 
що надає змогу не лише сформулювати зміст юридичного документа, а й забезпечити адекват-
не усвідомлення змісту правових норм, можливість коригування тих або інших правовідносини 
відповідно до їх вимог [10, с. 58]. Правники підкреслюють, що недотримання вимог юридичної 
техніки в тексті актів законодавства призводить до появи чималої кількості юридичних помилок, 
наявність яких помітно знижує якість законодавчої бази, викликає труднощі в тлумаченні норм та 
перешкоджає їх реалізації в конкретних суспільних відносинах. Саме тому існує гостра необхід-
ність подальшого теоретичного опрацювання проблем правового характеру, вивчення критеріїв 
якості нормативних актів, більш інтенсивна наукова розробка існуючих та формування прин-
ципово нових юридичних конструкцій норм, інститутів і галузей права, які повинні слугувати 
забезпеченню та реалізації прав і свобод людини і громадянина [11];

– визначення форм та методів систематизації, що є найбільш доцільними та ефективними 
для усунення наявних проблем у системі трудового законодавства. В умовах сучасного стану 
трудового законодавства особлива роль має відводитися кодифікації, яка передбачає не лише зо-
внішнє упорядкування джерел права, а й глибоке вивчення та перероблення змісту норматив-
но-правового матеріалу задля його приведення у єдину, внутрішньо узгоджену, дієву систему;

– залучення до процесу систематизації висококваліфікованих фахівців у сфері нормотвор-
чості та правозастосовної діяльності. Проблема полягає у тому, що досить часто норматив-
но-правові акти, які приймаються в нашій державі, зокрема у сфері регулювання відносин вико-
ристання найманої праці, не отримують належного експертного опрацювання та оцінювання. Це 
призводить до того, що нормативно-правові акти мають яскраво виражений політичний характер 
і водночас позбавлені системних зв’язків з іншими законодавчими актами, а закріплені у них 
положення не вирізняються необхідною регулятивною ефективністю та дієвістю;

2) забезпечення відповідності законодавства:
– по-перше, об’єктивно існуючому рівню розвитку суспільних відносин;
– по-друге, стратегічним цілям та перспективам подальшого розвитку українських су-

спільства і держави. Реалізація цієї мети вимагає не лише зовнішнього впорядкування норма-
тивно-правових актів, але й перевірки актуальності їх змісту та його відповідності ключовим 
правовим принципам, визнаним та проголошеним у суспільстві. Звісно, не кожна із форм систе-
матизації законодавства передбачає перегляд його змісту, однак у контексті сучасного стану тру-
дового законодавства України, яке, як справедливо зазначає К.В. Мельник, є результатом адапта-
ції застарілих норм колишнього соціалістичного законодавства до умов ринкових перетворень, 
що відбуваються у нашій державі, особливо актуальним є питання саме змістовного перегляду 
нормативно-правового матеріалу, що регулює сферу трудових відносин [12]. Крім того, як наго-
лошує дослідниця, концептуальна позиція радянських норм та принципів ґрунтувалась радян-
ським законодавцем на специфічній для соціалістичної системи нормативістській теорії права. 
Ця теорія виходила з марксистського визначення права як зведеної в закон волі панівного класу, 
що за своєю природою покликана пригнічувати інтереси нижчих класів. Так, за нормативіст-
ською доктриною, всі закони визнавались правовими незалежно від їхнього змісту, а отже, право 
і закон були узагальнені [12]. 

Одним із ключових завдань на шляху до цієї мети є приведення вітчизняного законодав-
ства у відповідність до міжнародних норм і стандартів. З цього приводу Т.А. Занфірова слушно 
зазначає, що новий Трудовий кодекс України має стати своєчасною відповіддю на виклики реалій 
сьогодення у сфері регулювання трудових відносин з урахуванням стратегічних цілей концепції 
сталого розвитку держави і світу, що модернізується. Метою розроблення та прийняття Трудово-
го кодексу України є визначення основних принципів і механізмів реалізації трудових прав і га-
рантій працівників, створення належних умов праці й забезпечення захисту інтересів працівни-
ків і роботодавців в умовах ринкової економіки, з урахуванням положень міжнародно-правових 
документів з питань праці. Норми проєкту Трудового кодексу України спрямовані на адаптацію 
трудового законодавства України до Європейської соціальної хартії та інших міжнародно-пра-
вових актів: Загальної декларації прав людини, Міжнародного пакту про економічні, соціальні 
й культурні права, Конвенції та рекомендацій Міжнародної організації праці [13]. К.В. Мельник 
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справедливо підкреслює, що модифікація національного трудового законодавства неможлива 
без виконання міжнародних зобов’язань держави та реалізації глобальної узгодженості трудо-
вого права України з міжнародними трудовими нормами, що випливають із ратифікованих та 
універсальних конвенцій ООН, МОП, регіональних норм ЄС. Для втілення міжнародних норм 
та принципів праці в України потрібно створити умови для їхнього сприйняття національним 
правом, зокрема, створити чітку законодавчу базу, яка визначатиме порядок застосування міжна-
родних актів, а також наслідків за їх порушення. Під час імплементації міжнародних норм праці 
потрібно враховувати характер національної правової системи, стан економіки, рівень культури, 
історичні особливості і традиції, внаслідок чого розкривається ефективність міжнародних норм 
праці та їх благотворний вплив на трудові відносини в державі [12];

3) забезпечення зручності користування законодавством. Справжня цінність та ефектив-
ність права як інструменту регулювання суспільних відносин, зокрема у сфері використання най-
маної праці, проявляється тільки під час практичного використання (реалізації, застосування) 
його норм. Систематизація законодавства дозволяє суб’єктам права оперативно знаходити необ-
хідні правові норми, тобто систематизація, особливо така її форма, як кодифікація, є необхідною 
умовою забезпечення високого рівня якості практичної реалізації правових норм. 

Висновки. Таким чином, резюмуючи вищевикладене, цілі та завдання є надзвичайно важ-
ливими елементами процесу систематизації трудового законодавства, оскільки саме у них вира-
жається та місія, те соціальне призначення, що вкладається у цей процес, а також ті результати, 
до яких прагнуть його здійснювачі. Чітке постановлення цілей, визначення завдань та напрямів 
реалізації систематизації є необхідною умовою забезпечення її високого рівня якості та резуль-
тативності. 
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МЕХАНІЗМ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ГАРАНТІЙНИХ І КОМПЕНСАЦІЙНИХ 
ВИПЛАТ ЗА НАЦІОНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ У СФЕРІ ПРАЦІ

У статті наголошено, що правовідносини, як елемент механізму правового 
регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 
законодавством, являють собою окремий вид трудових відносин, які регулюються 
нормами трудового права і трудовим договором, виникають між працівником та 
роботодавцем, мають своєрідні юридичні факти, які породжують виникнення 
таких відносин і відповідні юридичні наслідки, що гарантують особі отримати 
певну виплату, коли особа діє в інтересах роботодавця, і не зазнавати власних 
фінансових витрат. Визначено, що правотворчість, як елемент механізму 
правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 
законодавством, являє собою владну форму діяльності державних органів, яка 
спрямована на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових актів, 
що регулюють порядок виплат у трудовому праві, і якість таких актів має 
відповідати високому рівню законодавчої техніки, потребам суспільства і держави, 
у своїх началах мати керівні ідеї та засади, властиві такій діяльності, а також 
направлені на зменшення кількості колізійних моментів та прогалин у трудовому 
законодавстві. З’ясовано, що нормативно-правові акти, як елементи механізму 
правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 
законодавством, наділені такими особливостями: безпосередній регулятор 
поведінки суб’єктів; права та обов’язки суб’єктів закріплюються в нормах права; 
встановлюють механізм, порядок, суб’єктів, випадки, за яких здійснюються 
виплати; приймаються відповідними органами в межах їхньої компетенції. 
Зроблено висновок, що механізм правового регулювання компенсаційних  
та гарантійних виплат у науковій літературі залишається взагалі малодослідженим, 
незважаючи на наявність окремих робіт, в яких опосередковано досліджувалась 
дана проблема. Низка важливих питань залишаються поза увагою науковців. Окрім 
зазначеного, законодавство в даній частині теж потребує негайного вдосконалення, 
адже ряд правових норм не відповідає соціальним стандартам суспільства,  
та безліч правовідносин взагалі не містять нормативного-правового характеру. 

Ключові слова: виплати, національне законодавство, трудові права, заробітна 
плата.

The article emphasizes that legal relations, as an element of the mechanism of 
legal regulation of compensation and guarantee payments under national law, represent  
a separate type of labor relations, which are regulated by labor law and the employment 
contract, arise between the employee and the employer, have peculiar legal facts that give 
rise to such relationships and related legal consequences that guarantee a person a certain 
payment when the person acts in the interests of the employer and does not incur their own 
financial costs. Determination that lawmaking, as an element of the mechanism of legal 
regulation of compensation and guarantee payments under national law, is a powerful 
form of activity of state bodies, aimed at the adoption, amendment or repeal of legal acts 
governing the procedure for payment in labor law, and the quality of such acts should 
meet the high level of legislative technology, the needs of society and the state, should 
have in their beginnings guiding ideas and foundations inherent in such activities and 
aimed at reducing the number oliziynyh points and gaps in labor legislation. It has been 
found that regulations, as elements of the mechanism of legal regulation of compensation 
and guarantee payments under national law, are endowed with the following features:  
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a direct regulator of the subjects’ behavior; the rights and obligations of the subjects 
are enshrined in the rules of law; establish the mechanism, the procedure, the entities in 
which payments are made; accepted by the relevant authorities within their competence. 
It is concluded that the mechanism of legal regulation of compensation and guarantee 
payments in the scientific literature remains generally unexplored, despite the existence 
of separate works that indirectly investigated this problem. A number of important 
issues remain unaddressed by scientists, except that the legislation in this part also needs 
immediate improvement, as a number of legal norms do not meet the social standards 
of society and many legal relationships do not contain normative-legal character at all.

Key words: payments, national legislation, labor rights, wages.

Вступ. Із моменту, коли Україна проголосила свою незалежність, відбувся ряд соціаль-
них, економічних, політичних, культурних та інших змін усередині держави. Такі перетворення 
мали значний вплив на реформування ряду галузей права, в тому числі трудового, та державних 
інституцій, які мали б позитивно вплинути на саме законодавство, суспільство і державу. Вагому 
роль у цьому відіграв рух на євроінтеграцію, який обрала країна. Такі дії стимулюють державу 
проводити ефективне реформування внутрішнього законодавства згідно з європейськими стан-
дартами. Ураховуючи той факт, що норми трудового законодавства були прийняті ще за радян-
ських часів, ряд приписів не відповідає нинішнім соціальним стандартам і потребує негайних 
змін, незважаючи на той факт, що вони в цілому не відповідають нормативам Європейського 
Союзу. Адже фактично суспільство із плином часу змінюється, розвивається, соціальні норми 
та стандарти зазнають змін, а законодавство не завжди своєчасно реагує на такі переміни, що  
і призводить до того, що правові норми не відповідають шаблонам, які вимагає суспільство.

Особливу увагу заслуговує правове регулювання гарантійних та компенсаційних виплат. 
Під час реформування ряду норм трудового законодавства основний акцент стосувався припи-
сів, які регулюють питання грошових виплат на користь робітників, тобто це виплата заробіт-
ної плати. Однак дані та ряд інших змін не вплинули кардинально на регулювання суспільних 
відносин, а, навпаки, призвели до виникнення колізій і прогалин у рамках законодавства, яке 
регулює трудові правовідносини. Варто відмітити, що безліч питань залишаються поза увагою 
не лише законодавця, а й науковців, які безпосередньо чи опосередковано досліджували питання 
трудового законодавства, в тому числі проблеми, що виникають під час здійснення гарантій-
них чи компенсаційних виплат. Щодо законодавства, то це пояснюється відсутністю будь-якого 
правового визначення відносно гарантійних та компенсаційних витрат, що призводить до неод-
нозначного трактування даних понять. У науці трудового права теж відсутня одностайна думка 
такої важливої дефініції. Відсутність даних термінів зумовлена тим, що під час розроблення зако-
нодавства та внесення змін до нього основна увага була приділена питанню грошових виплат на 
користь працівників, тобто заробітної плати, що негативно відобразилось на інших гарантійних 
чи компенсаційних виплатах. Це впливає безпосередньо на відсутність належного правового ре-
гулювання таких розрахунків у межах трудового права, а також позначається на відповідному 
правовому механізмі регулювання суспільних відносин.

Проведення наукового дослідження відносно механізму правового регулювання гарантій-
них та компенсаційних виплат за національним законодавством є пріоритетним для нормотвор-
чості, також такі виплати є важливими структурними одиницями функціонування трудових від-
носин щодо проведення розрахунків між суб’єктами трудового права. Проведене дослідження 
дозволить вивчити важливі елементи правового регулювання гарантійних та компенсаційних 
виплат за національним законодавством, що в подальшому наддасть змогу розробити ряд нау-
кових концепцій, які дозволять змінити окремі положення трудового законодавства. Це зможе 
призвести до зменшення неоднозначних трактувань норм права з боку держави та суспільства,  
а також скорочення кількості колізій та прогалин у трудовому праві.

Стан дослідження. Розглядаючи сучасну наукову літературу, можна дійти до висновку, 
що аналіз механізмів правового регулювання гарантійних та компенсаційних виплат за націо-
нальним законодавством здійснювався поверхнево без належного правового розбору. Це свід-
чить про певну проблему, яка виникає з таких складних правових явищ, що і вказує на актуаль-
ність проведення даного дослідження. Зокрема, дослідження механізму правового регулювання 
гарантійних та компенсаційних виплат за національним законодавством опосередковано здій-
снювалось такими науковцями, як: С.С. Алексєєв, О.Т. Барабаш, О.Ю. Білоус, Н.Б. Болотіна, 
А.В. Васільєв, В.С. Венедиктов, С.В. Вишновецька, О.С. Волохов, М.І. Іншин, І.Я. Кисельов, 
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А.В. Малько, М.І. Матузов, А.М. Островерх, П.Д. Пилипенко, В.Г. Ротань, О.Є. Сонін, Я.В. Сі-
мутіна, О.Ф. Скакун, Б.С. Стичинський, Н.М. Хуторян, М.В. Цвік, Г.І. Чанишева, Ю.С. Шемшу-
ченко, К.В. Шундіков, О.М. Ярошенко.

Результати дослідження. Зважаючи на особливість предмету трудового права, а також 
враховуючи динамічність суспільних відносин, норм права, які разом із суспільством розвива-
ються, що впливає безпосередньо на зміну, формування, існування та припинення трудових від-
носин, можемо вказати, що до елементів механізму правового регулювання компенсаційних 
та гарантійних виплат в національному законодавстві належать:

1) юридичні засоби; 
2) правотворчість;
3) нормативно-правові акти;
4) правовідносини.
Юридичний засіб, як елемент механізму правового регулювання компенсаційних та 

гарантійних виплат за національним законодавством, являє собою трудову гарантію, за до-
помогою якої здійснюється правореалізація трудових прав та обов’язків, які визначені нормами 
трудового права і в силу яких працівник може отримати відшкодування чи іншу виплату за дії, які 
така особа вчиняє в інтересах та за рахунок роботодавця, і при цьому зберегти заробітну плату  
та інші заохочувальні, преміальні виплати.

А отже, юридичний засіб як елемент механізму правового регулювання компенсаційних 
та гарантійних виплат за національним законодавством наділений такими особливостями:

1 – має компенсаційний характер;
2 – являє собою юридичний засіб;
3 – спрямований на реалізацію трудових прав;
4 – забезпечує виконання законів та інших нормативно-правових актів, які регулюють тру-

дові відносини.
Особливість компенсаційного характеру полягає в тому, що компенсація та гарантія має 

на меті відшкодувати працівнику власно витрачені кошти у випадку, коли така особа діє в інтер-
есах роботодавця. Проявляється вона через механізм відшкодування коштів за рахунок робото-
давця. Як наслідок, працівник не зазнає власних витрат та зберігає за собою право на отримання 
заробітної плати та інших заохочувальних виплат.

Трудова гарантія як юридичний засіб характеризується тим, що за допомогою неї здійс-
нюється вплив на відносини між працівником та роботодавцем, зокрема вона встановлює межі 
правової поведінки таких осіб, а також захищає їхні інтереси з боку неправомірної діяльності 
суб’єктів. Проявляється вона через норми права, які регулюють механізми компенсаційних та 
гарантійних виплат, забезпечують охорону та дотримання трудових прав і обов’язків, встановлю-
ють права, обов’язки працівника і роботодавця, утверджують діяльність органів державної влади 
та місцевого самоврядування, професійних спілок, громадських організацій.

Механізм правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним 
законодавством спрямований на реалізацію особами своїх трудових прав. Дане проявляється в 
тому, що працівник, діючи в інтересах роботодавця та за його вказівкою – переїзд на іншу міс-
цевість, відрядження, реалізовує свої фізичні, інтелектуальні здібності, і при цьому зберігає за 
собою робоче місце в компанії, заробітну плату, а також у випадках, встановлених законом, от-
римує інші відшкодування.

Юридична гарантія як правовий регулятор є запорукою дотримання і виконання норм за-
конів та інших нормативно-правових актів. Адже вона визначає способи та юридичні засоби, за 
допомогою яких здійснюється реалізація норм права та охоплює ряд суб’єктивних та об’єктив-
них чинників, які впливають на реалізацію законодавства саме з тією метою, яка була закладена 
в механізм правового регулювання закону.

Як відомо, українська правова наука та законодавство переживають процес реформуван-
ня, відбувається перебудова усіх політичних, економічних, соціальних, культурних механізмів. 
Розвиток правотворчості є важливою складовою частиною успішного реформування норм пра-
ва, зміцнення принципів верховенства права та становлення законності в державі, що призведе 
до існування соціально-забезпеченого, економічно розвинутого суспільства. В юридичній науці 
прийнято ототожнювати поняття правотворення та правотворчість, тому як дані терміни несуть 
однаковий юридичний зміст та мають схожу правову природу. 

Т.О. Дідич характеризуєу правотворчість як особливий різновид юридичної практич-
ної діяльності, який має творчий інтелектуальний характер та пов’язаний із розробленням,  
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обговоренням, прийняттям та введенням у дію правових норм у вигляді форм (джерел) права, 
що зумовлений рівнем суспільного розвитку та забезпечує пропорційну залежність між потреба-
ми суспільства та адекватним якісним рівнем законодавчої бази» [1, с. 91–94]. Отже, основною 
метою правотворчості є прийняття нормативно-правових актів, які будуть відповідати потребам 
суспільства та його загальному розвитку і якісному рівню законодавчої техніки. У контексті до-
сліджуваної нами теми варто вказати, що заробітна плата за своєю правовою природою є гаран-
тійною виплатою, адже відповідає ознакам такого правового явища. Заробітна плата виступає як 
грошовий вираз вартості та ціни товару, робоча сила і частково результативності її функціонуван-
ня [2, с. 584]. Така виплата гарантується на рівні закону і є важливою гарантією оплати фізичної, 
інтелектуальної праці. А тому таке правове явище наділене ознаками гарантійної виплати. 

Правотворчість, як механізм правового регулювання компенсаційних та гарантійних 
виплат, яскраво проявляється в нормативно-правових актах, які приймаються, вносять зміни у 
відповідне законодавство. Так, статтею 8 Закону України «Про державний бюджет України на 
2019 рік» від 23.11.2018 року № 2629-VIII установлено в 2019 році мінімальну заробітну плату 
в місячному розмірі: з 1 січня – 4173 гривні; в погодинному розмірі: з 1 січня – 25,13 гривні [3]. 
Отже, даний закон встановлює мінімальний розмір одного із видів гарантійних виплат, який, 
насамперед, має відповідати потребам суспільства і задовольняти його інтереси. Однак ряд за-
конодавчих актів, в тому числі наведений нами, не завжди відповідають нормальному рівню за-
безпечуваності суспільства, що проявляється в низькому рівні оплачуваності праці та відображає 
достатньо невисокий рівень правотворчості, адже економічне становище держави не може по-
стійно забезпечувати суспільні інтереси особи, а це, у свою чергу, і впливає на рівень правотвор-
чості та правової свідомості.

 Юридична енциклопедія визначає правотворчість як напрям діяльності держави, пов’яза-
ний із офіційним закріпленням норм права шляхом формування приписів, їх зміни, доповнення 
та скасування [4, с. 51]. Як вірно визначено, правотворчість є одним із напрямів держави, який 
полягає в розробленні і прийнятті нормативно-правових актів, які будуть належним чином ре-
гулювати трудові відносини. Суспільству і праву властивий елемент розвитку та динамічності, 
адже у зв’язку з технологічним прогресом, який значною мірою впливає на держави і право, 
здійснюється розвиток економічного ринку, торгових відносин, а також безпосередньо із цим 
розвивається суспільство. А тому за умови правотворчості можливо не лише приймати нові нор-
мативно-правові акти, які будуть належним чином регулювати суспільні відносини, а й скасо-
вувати окремі приписи, які не відповідають сучасним соціальним стандартам. Так, наприклад, 
Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення 
порядку проходження військової служби» від 06.12.2016 № 1769-VIII [5] було виключено ча-
стину 4 статті 119 Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII, яка вста-
новлювала гарантії для працівників на час виконання державних або громадських обов’язків [6]  
як таку, що не відповідає сучасним стандартам та потребує негайного виключення у зв’язку з 
тим, що певні елементи законодавства розвиваються, приймаються нові акти і деякі елементи 
норм трудового права підлягають перегляду, зміні чи виключені, щоб не створювати колізійні 
моменти, які можуть призводити до неоднозначного трактування одних і тих же норм права.

Виходячи з вищезазначеного, можемо вказати, що правотворчість як елемент механізму 
правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним законо-
давством являє собою владну форму діяльності державних органів, яка спрямована на прийнят-
тя, зміну чи скасування нормативно-правових актів, які регулюють порядок виплат у трудовому 
праві, і якість таких актів має відповідати високому рівні законодавчої техніки, потребам су-
спільства і держави, у своїх началах мати керівні ідеї та засади, властиві такі діяльності, а також 
направлені на зменшення кількості колізійних моментів та прогалин у трудовому законодавстві.

А отже, правотворчість як елемент механізму правового регулювання компенсаційних 
та гарантійних виплат за національним законодавством наділена такими особливостями:

1 – є авторитарною діяльністю державних органів;
2 – має відповідати інтересам та потребам суспільства, держави;
3 – направлена на прийняття, зміну чи скасування нормативно-правових актів;
4 – сприймається як механізм, що направлений на зменшення колізій та прогалин в зако-

нодавстві.
Правотворчість як авторитарна діяльність держави проявляється в тому, що лише органи 

державної влади в межах своєї компетенції можуть встановлювати приписи відносно механіз-
мів правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат. Функцією правотворчості  
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наділені органи законодавчої та виконавчої влади, які приймають закони, підзаконні норматив-
но-правові акти, що спрямовані на реалізацію механізмів компенсацій та гарантій. 

Правотворчість як важливий елемент правового регулювання має відповідати інтересам 
окремих індивідів, які проживають на території держави, а також потребам суспільства і держа-
ви в цілому. Держава в особі уповноважених органів, як і суспільство, повинна бути зацікавле-
ною в нормативному закріплені відносин щодо компенсації та відшкодування власних витрат, 
коли особа діє в інтересах роботодавця. Це дозволяє державі врегулювати цілу низку важливих  
суспільних відносин.

Діяльність держави щодо правотворчості спрямована на прийняття, зміну чи скасування 
нормативно-правових актів. Це зумовлено тим, що всередині країни існує ціла низка трудових 
відносин, які мають бути нормативно врегулюванні, підпорядковані праву. Держава і суспільство 
постійно розвивається в загальному правовому розумінні і в частині гарантійних та компенсацій-
них виплат, а тому окремі акти у зв’язку з еволюцією суспільства і права потребують скасування, 
заміни або прийняття нових норм.

Колізії та прогалини в законодавстві є досить поширеним явищем, ураховуючи той факт, 
що основний кодифікований нормативно-правовий акт, який регулює відносини щодо здійснення 
гарантійних та компенсаційних виплат, був прийнятий ще в 1971 році, а тому дії законодавця, як 
суб’єкта нормотворчості, спрямовані на розроблення законодавства, яке, по-перше, належним 
чином врегульовує суспільні відносини, забезпечує відповідним механізмом відшкодування да-
них виплат, а по-друге, зменшує кількість колізій та прогалин.

Главою VIII «Гарантії і компенсації» Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року 
№ 322-VIII [6] передбачено правове регулювання гарантій та компенсацій, а отже, сам Кодекс 
законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII [6] є головним нормативно-правовим 
актом у системі законодавства, який регулює дане питання. За даним нормативно-правовим доку-
ментом, працівники мають право не лише на отримання заробітної плати як основної винагороди 
за відпрацьовану, виконану роботу, а й на відшкодування цілого ряду витрат, пов’язаних із вико-
нанням трудових обов’язків – компенсаційні виплати, а також зберігають можливість отримати 
заробітну плату в певних обставинах, не виконуючи роботу у випадках, встановлених законом, – 
гарантійні виплати. Норми даного документу мають загальний характер і встановлюють загальні 
засади механізму правового регулювання вказаних питань. Ним встановлено:

− перелік осіб (суб’єкти), на яких поширюються гарантійні та компенсаційні виплати;
− обставини та випадки, за умови виникнення яких особа наділена правом отримати га-

рантійну чи компенсаційну оплату;
− строки, протягом яких може бути здійснена така виплата;
− період, за який може бути здійснена виплата;
− розмір і порядок гарантійних та компенсаційних виплат.
Так, наприклад, відповідно до частини 1 статті 126 Кодексу законів про працю України 

від 10.12.1971 року № 322-VIII визначено, що за працівниками – авторами винаходів, корисних 
моделей, промислових зразків і раціоналізаторських пропозицій зберігається середній заробіток 
у випадку звільнення від основної роботи для участі у впровадженні винаходу, корисної моде-
лі, промислового зразка чи раціоналізаторської пропозиції на тому ж підприємстві, в установі, 
організації [6]. Дана норма, по-перше, визначає суб’єктів – працівники-автори винаходів, корис-
них моделей, промислових зразків тощо. По-друге, випадки, за настанням яких вони звільнені 
від роботи та можуть отримати гарантійну виплату – заробітну плату у випадку їхньої участі 
у впровадженні винаходу, корисної моделі тощо, але якщо такі елементи впроваджуються на 
підприємстві, на якому вони працюють. По-третє, визначає розмір заробітної плати, яка за ними 
зберігається, – середній заробіток.

Таким чином, Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII [6] встанов-
лює такі особливості механізмів правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат:

− є основним нормативно-правовим документом у сфері трудового права;
− норми мають загальний характер;
− визначає порядок, механізм, суб’єктів, умови, за яких здійснюються такі виплати;
− комплексно регулює трудові відносини;
− визначає систему прав, обов’язків працівника і роботодавця; 
− виступає правовою основою для ухвалення актів, які мають нижчу юридичну силу.
Наступний нормативно-правовий акт, який встановлює механізм правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат, – Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року 
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№ 108/95-ВР [7]. Даним нормативно-правовим документом визначено, що являє собою заробітна 
плата, її структура, також визначається поняття «мінімальний розмір заробітної плати», розкри-
ваються гарантії виплати заробітної плати, а також інших виплат, у тому числі компенсаційних 
та гарантійних, передбачаються джерела коштів на оплату праці, встановлюються економічні, 
соціальні, правові та організаційні засади оплаті праці тощо. Згідно з вимогами Закону [7] ком-
пенсаційні та гарантійні виплати відносяться до додаткової заробітної плати. Зокрема, даний 
нормативно-правовий акт встановлює суб’єктів, які повинні здійснювати такі виплати, а також 
те, якими внутрішніми документами зазначені виплати повинні бути передбачені.

Так, наприклад, згідно зі статтею15 Закону України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року 
№ 108/95-ВР форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні сітки, схеми поса-
дових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, винагород та інших 
заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат встановлюються підприємствами в колек-
тивному договорі з дотриманням норм і гарантій, передбачених законодавством, генеральною, 
галузевими (міжгалузевими) і територіальними угодами [7]. Дана норма встановлює, по-перше, 
що компенсаційні та гарантійні виплати затверджується підприємствами, по-друге, встановлює 
зовнішню форму вираження – колективний договір, але за умови дотримання норм і гарантій, які 
передбачені чинними трудовим законодавством.

Отже, Закон України «Про оплату праці» від 24.03.1995 року № 108/95-ВР [7] встановлює 
такі особливості механізмів правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат:

− визначає правові, економічні, організаційні засади;
− закріплює юридичну форму вираження документа, в якому встановлюються такі оплати;
− забезпечує реалізацію права на працю та отримання винагороди за її виконання;
− є складовою частиною частиною трудового законодавства.
Наступним нормативно-правовим актом, який регулює механізми правового регулювання 

компенсаційних та гарантійних виплат, є Інструкція зі статистики заробітної плати, затверджена 
наказом Державного комітету статистики України від 13.01.2004 року № 5 [8]. Даний документ 
має нижчу юридичну силу, є підзаконним нормативно-правовим актом і приймається на основі 
Конституції України [9] та Кодексу законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII 
[6], містить методологічні положення відносно показників оплати праці, визначає фонд додатко-
вої заробітної плати, куди відносять компенсаційні та гарантійні виплати, а також інші виплати, 
що не належать фонду оплати праці тощо. 

Виходячи з вищезазначеного, можемо вказати, що нормативно-правові акти, як елемен-
ти механізму правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національ-
ним законодавством, являють собою особливу та головну форму правового регулювання, адже 
за допомогою них здійснюється правореалізація суб’єктами трудового права, породжують юри-
дичні наслідки, санкціонуються відповідними органами в межах їх компетенції. Також визнача-
ють головні елементи, за допомогою яких здійснюється реалізації трудових прав та обов’язків 
відносно здійснення виплат – встановлюються суб’єкти та умови, за яких здійснюються виплати, 
розмір та строки компенсацій та відшкодувань тощо.

А отже, нормативно-правові акти, як елементи механізму правового регулювання 
компенсаційних та гарантійних виплат за національним законодавством, наділені такими 
особливостями:

1 – безпосередній регулятор поведінки суб’єктів;
2 – права та обов’язки суб’єктів закріплюються в нормах права;
3 – встановлюють механізм, порядок, суб’єктів, випадки, за яких здійснюються виплати;
4 – приймаються відповідними органами в межах їхньої компетенції.
Нормативно-правовий акт як механізм правового регулювання є безпосереднім регулято-

ром поведінки суб’єктів трудового права в частині здійснення компенсаційних та гарантійних ви-
плат. Адже саме завдяки прийняттю таких актів регулюється правова межа, де встановлюються 
допустимі і недопустимі її кордони, при цьому, виходячи з особливостей правової системи Укра-
їни, лише нормативно-правовий акт може виступати регулятором поведінки суб’єктів, а тому 
порядок здійснення виплат можливо лише передбачити в межах даних приписів.

Нормативно-правовий акт є своєрідною формою вираження норм права, в яких закріплю-
ються права та обов’язків суб’єктів. Такі акти надають компенсаційним та гарантійним виплатам 
правову визначеність, офіційність та загальнообов’язковість. Як відомо, гарантії та компенсації 
є важливими соціальними юридичними механізмами, які встановлюються не лише національни-
ми, а й міжнародними актами, що свідчить про їхню соціальну цінність. Така соціальна цінність 
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проявляється через норми права, де закріплені права та обов’язки, наприклад, отримати відшко-
дування під час відрядження, переїзду на іншу місцевість, зберегти заробітну плату під час про-
ходження навчання для підвищення класифікації тощо.

Головною особливістю нормативно-правових актів є те, що лише в межах їхніх норм може 
встановлюватися механізм, порядок, суб’єкти та випадки, за яких будуть здійснюватися дослі-
джуванні виплати. Як було встановлено, вони є основним джерелом права, при цьому всі інші 
правові форми – звичаї, традиції, офіційні засоби тлумачення – є лише допоміжними формами 
правового регулювання, відповідно, тими, які не містять загальнообов’язкових правил поведін-
ки. Так, роботодавець під час здійснення компенсаційної чи гарантійної виплати зобов’язаний 
користуватися лише нормативно-правовими актами і відповідно до них визначати самостійно 
кому і в яких випадках здійснювати таку виплату.

Наступною, не менш важливою особливістю нормативно-правових актів є їхній поря-
док прийняття. Зважаючи на особливість предмету трудового права, нормативно-правові акти 
можуть прийматися як державними органами в межах їхньої компетенції, так і роботодавцем,  
і у своєрідні формі – формі локального нормативно-правового акта, який приймається на вико-
нання закону. А тому фактично порядок гарантійних та компенсаційних виплат може бути пе-
редбачений виключно як нормами закону, так і локальними актами, які видані в межах такого  
ж закону, і на його виконання.

У науці трудового права існує безліч класифікацій видів трудових правовідносин, од-
нак взагалі не приділено уваги правовідносинам, які виникають у процесі виплати гарантійних  
та компенсаційних виплат, що вказує на актуальність даного дослідження. Встановивши зміст 
трудових правовідносин, які виникають із досліджуваних виплат, зазначимо, що основними ви-
дами таких правовідносин є:

− трудові відносини між працівником та роботодавцем;
− відносини щодо здійснення порядку виплати заробітної плати, а також компенсаційних 

та гарантійних виплат;
− відносини щодо відшкодування витрат та одержання компенсацій.
Специфіка кожного з даних видів правовідносин проявляється в тому, що вони виника-

ють на підставі однакових юридичних обставин та між одними і тими ж суб’єктами трудового 
права. Наприклад, відповідно до частини 1 статті 121 Кодексу законів про працю України від 
10.12.1971 року № 322-VIII працівники мають право на відшкодування витрат та одержання ін-
ших компенсацій у зв’язку зі службовими відрядженнями [6]. У даному випадку правовідносини 
виникають між працівником та роботодавцем, юридичним фактом їх виникання є відрядження 
працівника, який діє в інтересах роботодавця, наслідки, які породжують такі правовідносини, – 
це право працівника на відшкодування витрат та отримання інших компенсацій, які особа може 
понести під час перебування у відрядженні. Спрямовані такі виплати на те, щоб особа не за-
знавала власних витрат, коли діє в інтересах та за дорученням роботодавця. Іншим прикладом 
є випадок, який передбачений частиною 1 статті 120 Кодексу законів про працю України від 
10.12.1971 року № 322-VIII, відповідно до якої працівники мають право на відшкодування ви-
трат та одержання інших компенсацій у зв’язку з переведенням, прийняттям або направленням 
на роботу в іншу місцевість [6]. Правовідносини виникають між працівником та роботодавцем, 
юридичним фактом виникнення є переведення, прийняття або направлення на роботу в іншу міс-
цевість; юридичні наслідки, які породжуються: працівник має право на відшкодування власних 
витрат та отримання компенсацій під час переїзду, який, у свою чергу, відбувається за ініціати-
вою та в інтересах роботодавця.

Виходячи з вищезазначеного, можемо вказати, що правовідносини, як елемент механіз-
му правового регулювання компенсаційних та гарантійних виплат за національним зако-
нодавством, являють собою окремий вид трудових відносин, які регулюються нормами трудо-
вого права і трудовим договором, виникають між працівником та роботодавцем, мають своєрідні 
юридичні факти, які породжують виникнення таких відносин і відповідні юридичні наслідки, які 
гарантують особі отримати певну виплату, коли особа діє в інтересах роботодавця, і не зазнавати 
власних фінансових витрат.

Елементи механізмів правового регулювання гарантійних і компенсаційних виплат за на-
ціональним законодавством можуть реалізовуватися під час взаємодії всіх її частин: юридичних 
засобів, правотворчості, нормативно-правових актів, правовідносин. У випадку виключення од-
ного із ключових елементів юридичний склад правового регулювання вважається неповним, що 
безпосередньо негативно впливає на сутність і структуру існування трудових відносин.
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Завданням кожного такого елементу є дотримання суб’єктами закону, принципів верхо-
венства права, основоположних трудових прав і обов’язків, які, у свою чергу, формують еконо-
мічно забезпечуване, розвинуте суспільство. Адже у своїй правові сутності кожен із елементів 
має свою соціальну цінність, яка спрямована на встановлення правопорядку в суспільстві.

Висновки. Ураховуючи все вищенаведене, можна дійти висновку, що механізм правового 
регулювання компенсаційних та гарантійних виплат у науковій літературі залишається взагалі 
малодослідженим, незважаючи на наявність окремих робіт, які опосередковано досліджували 
дану проблему. Низка важливих питань залишається поза увагою науковців. Окрім зазначеного, 
законодавство в даній частині теж потребує негайного вдосконалення, адже ряд правових норм 
не відповідає соціальним стандартам суспільства, та безліч правовідносин взагалі не містять 
нормативного-правового характеру. Варто відмітити, що механізм правового регулювання даних 
правових явищ є досить складним та дискусійним явищем, яке майже взагалі не досліджувалось 
у межах правової науки, що вказує на певні прогалини сучасної національної доктрини. Такий 
стан наукової уваги до даного питання є неприпустимим, адже досліджуваний інститут харак-
теризується низкою теоретичних та законодавчих прогалин. Наукові напрацювання, викладені  
в даній роботі, можуть у подальшому посприяти подоланню таких проблем.

Здійснений аналіз продемонстрував, що механізм правового регулювання компенсаційних 
та гарантійних виплат має важливе та фундаментальне значення для породження, існування, при-
пинення трудових відносин. Нами був зроблений ряд висновків відносно того, що в юридичній 
науці взагалі відсутні підходи щодо дослідження елементів механізмів правового регулювання 
вказаних виплат, що вказує на актуальність даного дослідження. Ураховуючи незначний рівень 
уваги до даного питання, а також до розкриття такого важливого правового інституту, він усе ще 
потребує значного вивчення та доопрацювання як на науковому, так і на законодавчому рівні.
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ПІДСТАВИ ВИНИКНЕННЯ ТРУДОВИХ ПРАВОВІДНОСИН 
ІЗ ПРАЦІВНИКАМИ ПОЛІЦІЇ

У статті проаналізовано специфіку виникнення трудових правовідносин  
із працівниками поліції. Виведено наукові підходи до визначення передумов їх 
виникнення. Обґрунтовано законодавчий і авторський перелік підстав виникнення 
трудових правовідносин із працівниками поліції. Визначено зміст і значення 
кожної з них. Визначені такі особливості атестації працівників поліції, як підстави 
виникнення трудових відносин: 1) невизначеність – основною особливістю 
атестації як підстави виникнення трудових відносин із працівниками поліції є саме 
її невизначений правовий статус. Найбільш часто процедуру атестації застосовують 
до тих осіб, що раніше працювали в міліції, для визначення їхньої можливості 
якісно виконувати професійні обов’язки вже в Національній поліції. Разом із тим 
частота оскаржень прийнятих рішень атестаційної комісії у суді є надзвичайно 
високою, що ще раз підтверджує недосконалість правового регулювання даної 
підстави; 2) тривалість – на відміну від конкурсу, проведення якого має чіткі строки, 
між різними етапами атестації може пройти велика кількість часу, що ускладнює 
процес отримання посади, а отже, пояснює виникнення трудових відносин. Крім 
того, ще однією відмінністю від конкурсу є відсутність обов’язку в керівника 
приймати відповідний наказ про призначення, що, у свою чергу, робить процес 
атестування більш тривалим; 3) індивідуальність – така особливість пов’язана  
з відсутністю чітких критеріїв для встановлення, якою саме процедурою необхідно 
скористуватись – конкурсом чи атестуванням – для виникнення трудових відносин. 
У свою чергу, це призводить до того, що рішення про атестацію приймається 
безпосереднім керівником на власний розсуд. Зроблено висновок, що виникнення 
трудових відносин відбувається на основі саме системи, а не сукупності юридичних 
фактів, оскільки вони є взаємопов’язаними, їх послідовність неможливо змінити,  
а кожен із них окремо не має самостійного значення. Варто наголосити, що система 
юридичних фактів, у результаті настання яких виникають трудові відносини, 
повинна бути вдосконалена щодо збільшення прав саме працівника поліції щодо 
комфортності умов праці. 

Ключові слова: підстави виникнення правовідносин, працівники поліції, трудові 
правовідносини, праця, трудові відносини.

In the article the specifics of the occurrence of labor relations with police officers are 
analyzed. The scientific approaches to determining the prerequisites for their occurrence 
are presented. Legislative and author’s list of the grounds for the employment relationship 
with police officers are substantiated. The content and meaning of each are determined. 
The following features of attestation of police officers are identified as grounds for the 
emergence of employment relations: 1) uncertainty – the main feature of attestation, as 
the grounds for the emergence of employment relations with police officers is precisely 
its uncertain legal status. Most often, the appraisal procedure is applied to those who 
have previously worked in the police to determine their ability to perform professional 
duties qualitatively in the National Police. At the same time, the frequency of appeals 
against the decisions of the certification commission in court is extremely high, which 
again confirms the imperfection of the legal regulation of this ground; 2) duration – 
unlike the competition, which has clear deadlines, a large amount of time can elapse 
between the various stages of certification, which complicates the process of obtaining 
the position and, therefore, the emergence of employment relations. In addition, another 
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difference from the competition is the lack of an obligation on the manager to take the 
appropriate appointment order, which in turn makes the certification process longer;  
3) personality – such a feature is associated with the lack of clear criteria for determining 
which procedure should be used for competition or certification for the emergence of 
employment relations. In turn, this leads to the fact that the decision on the certification 
is made by the direct supervisor at his discretion. It is concluded that the emergence of 
labor relations is based on the system itself, not the totality of legal facts, since they are 
interrelated, their sequence cannot be changed, and each of them has no separate meaning. 
It should be emphasized that the system of legal facts which result in the occurrence of 
labor relations should be improved in order to increase the rights of the police officer in 
terms of comfort of working conditions.

Key words: grounds for legal relations, police officers, labor relations, labor, labor 
relations.

Вступ. Визначені проблеми стосуються і правового регулювання виникнення трудових 
відносин із працівниками поліції, що породжує необхідність у дослідженні їхніх підстав. Ак-
туальність такого дослідження пов’язана, насамперед, із нещодавньою реформою поліції та не-
достатністю теоретичних напрацювань щодо наявності прогалин і колізій. Проблемність даної 
ситуації розкривається через потребу в поєднанні норм права трудового та законодавства щодо 
діяльності поліцейських, що відрізняються методами та підходами до правового регулювання. 
Так, у межах відносин між працівником поліції та його керівником необхідним є забезпечен-
ня як реалізації права на працю, втіленню якого не повинно існувати перешкод, так і реалізації 
мети діяльності Національної поліції. Таким чином, дослідження підстав виникнення трудових 
відносин із працівниками поліції дозволить з’ясувати, чи відбувається об’єктивний відбір на по-
сади для працівників поліції, визначити проблемні аспекти. Крім того, дане дослідження надасть 
можливість визначити способи подолання таких проблем із урахуванням необхідності у збалан-
суванні та взаємодії норм права з різних законодавств. Результати такого дослідження підстав ви-
никнення трудових відносин із працівниками поліції допоможуть гарантувати втілення права на 
працю, що міститиме лише правомірні обмеження, а також забезпечення охорони прав та свобод 
населення й підтримання правопорядку в сучасному суспільстві виключно правовими методами 
та згідно з європейськими тенденціями.

Стан дослідження. Хоча зміна законодавства спричиняє втрату актуальності теоретич-
них досліджень, проте обсяг наукових напрацювань щодо підстав виникнення трудових відно-
син є дещо більшим та включає в себе праці таких учених, як: В.А. Андронова, Д.В. Бандура, 
В.В. Єрьоменко, В.В. Жернаков В.М. Зеленський, М.І. Іншин, О.О. Коваленко, О.В. Лаврінен-
ко, К.Ю. Мельник, Н.П. Мокрицька, Н.М. Неумивайченко, П.Д. Пилипенко, В.І. Прокопенко, 
М.О. Савєльєва, В.М. Слома, Л.В. Солодовник, І.В. Шульженко.

Результати дослідження. Звертаючись до дослідження теми підстав виникнення тру-
дових відносин із працівниками поліції, слід вказати, що основним проблематичним аспектом  
є співвідношення між трудовим законодавством та законодавством щодо регулювання діяльно-
сті Національної поліції. Із метою більш глибокого дослідження необхідним є аналіз кожного 
підстави відокремлено. Так, на думку В.М. Зеленського, однією з підстав виникнення трудових 
відносин загалом є конкурс, тобто змагання, що проводиться з дотриманням певного порядку  
у випадках, передбачених законодавством, із метою визначення найкращого для зайняття вакант-
ної посади серед осіб, які беруть у ньому участь [1, с. 504]. Дійсно, однією з обов’язкових умов 
вступу на посаду є проходження конкурсу, однак для працівника поліції юридичний факт проход-
ження конкурсу або ж перемога в ньому не визначає права на виконання професійних обов’язків 
поліцейського. Крім того, для виникнення трудових відносин необхідним є волевиявлення двох 
сторін, однак проходження конкурсу засвідчує волю лише працівника. Таким чином, конкурс 
не може бути єдиною підставою для виникнення трудових відносин із працівником поліції та  
є лише елементом комплексу юридичних фактів.

Дещо іншого підходу дотримується В.М. Слома, який визначає, що «на основі трудово-
го договору виникають трудові відносини працівника з роботодавцем, що неминуче спричиняє 
включення цих суб’єктів у цілу систему відносин, які регулюються трудовим правом» [2, с. 7]. 
Варто наголосити, що підписання трудового договору є обов’язковим і для працівників поліції. 
Проте, на відміну від звичайних трудових відносин, де трудовий договір є останнім юридичним 
фактом, для виникнення трудових відносин із працівником поліції необхідним є й проходження 
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конкурсу, а також підтвердження юридичного факту щодо відповідності законодавчим вимогам 
до поліцейського. Саме тому використання підходу, відповідно до якого для виникнення тру-
дових відносин необхідним є лише виключно один юридичний факт, потребує вдосконалення  
та розширення. 

У даному контексті вірною є думка В.А. Андронової, що «підставами виникнення трудо-
вих правовідносин є передбачені нормами права, спрямовані на встановлення конкретних трудо-
вих відносин, свідомі, узгоджені дії роботодавця і особи, яка вступає на роботу. До них належать: 
трудовий договір (контракт), акти (обрання, призначення, погодження, конкурсу, направлення 
тощо)» [3, с. 5]. Слід звернути увагу саме на множинність діяльності, спрямованої на виникнення 
трудових відносин. Серед науковців досі відсутня єдність щодо розуміння сукупності таких дій, 
яку визначають як складний юридичний факт, або ж фактичний склад. У межах даного дослі-
дження ключовою є саме сутність щодо відповідності критеріям єдності й логічності, що були 
вірно названі автором. Такий підхід дозволяє розглянути причинно-наслідкові зв’язки, збалан-
совано визначаючи роль кожного юридичного факту. Крім того, саме через систему юридичних 
фактів можливо з’ясувати роль трудового законодавства та законодавства щодо Національної по-
ліції у виникненні трудових відносин із працівниками поліції комплексно. 

Досліджуючи підстави виникнення саме трудових відносин із поліцейськими, В.А. Єрьо-
менко вказує, що підставами їх виникнення «є переважно фактичні склади, в яких акт призна-
чення є останнім фактом юридичного складу, який і позначає окремий спосіб реалізації особою 
права на проходження служби поліцейським [4, с. 58]. Тобто, на думку автора, визначальним 
юридичним фактом серед усіх необхідних є саме наказ про призначення на посаду. Дійсно, саме 
наказ закріплює і підтверджує наявність підстав для вступу та виражає волю роботодавця в особі 
держави. Проте останнє місце у хронологічній послідовності не може свідчити саме про важ-
ливість, а лише про необхідність реалізації такого факту. Крім того, спірним є положення щодо 
окремого способу реалізації, оскільки трудові відносини шляхом видання наказу закріплюють-
ся не лише щодо працівників поліції, але й щодо державних службовців загалом. Відповідно,  
в межах даного дослідження така особливість не може слугувати специфічною підставою через 
її загальний характер. 

На думку К.Ю. Мельника, «контракт є підставою виникнення трудових правовідносин 
не з усіма категоріями поліцейських, тобто має доволі вибірковий характер, стосуючись лише 
керівного складу поліції, курсантів та вперше призначених на посади молодшого складу поліції. 
Крім того, підставою виникнення трудових відносин є й судове рішення щодо підписання тру-
дового договору, зміст якого визначений законодавчо» [5, с. 168]. У даному випадку необхідним  
є доповнення щодо послідовності та взаємодії між судовим рішенням та підписанням контракту. 
Так, трудовий контракт із працівником поліції може бути підписаний на основі проходження кон-
курсу, а отже, підставою трудових відносин є трьохскладова система юридичних фактів, що за-
кінчується виданням наказу. Разом із тим отримання посади на основі судового рішення потребує 
й наявності додаткових юридичних фактів, як то написання позовної заяви, наявність порушення 
права на працю та встановлена законодавча процедура щодо вступу на посаду. Варто наголосити, 
що оскільки вступ на посаду на основі рішення суду є лише одним із можливих варіантів, то 
необхідним є відокремлення обов’язкового набору юридичних і факультативних фактів. Зі свого 
боку, факультативність такої сукупності підстав визначає лише право на застосування й періо-
дичність, однак не применшує обов’язковість юридичних наслідків щодо виникнення трудових 
відносин із працівниками поліції. 

Отже, на основі проведеного аналізу наукових позицій та враховуючи положення законо-
давства, можливо визначити, що існує система юридичних фактів, послідовна реалізація яких  
і спричиняє виникнення трудових відносин із працівниками поліції. Відповідно, можливо виді-
лити такий перелік юридичних фактів, які є підставами виникнення досліджуваних відносин:

1) рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу;
2) підписання контракту;
3) видання наказу про призначення на посаду;
4) набрання чинності рішення суду;
5) проведення атестації.
Рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу є першим обов’язковим елементом 

системи юридичних фактів, що призводять до виникнення трудових відносин із працівниками 
поліції. Таке рішення безпосередньо пов’язане із проведенням самого конкурсу, що зовсім не 
завжди є обов’язковим. Так, відповідно до ч. 3 ст. 53 Закону України «Про Національну поліцію» 
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«конкурс на службу в поліції обов’язково проводиться серед осіб, які вперше приймаються на 
службу в поліції із призначенням на посади молодшого складу поліції» [6]. Слід наголосити, що 
в усіх інших випадках застосування процедури конкурсу не є обов’язковим та може проводитись 
за бажанням керівника або ж бути замінено на атестування. Звертаючись до аналізу Типового 
порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/або зайняття вакантної посади [7], бачимо, 
що серед основних відмінностей конкурсу та атестації є більш глибокий аналіз професійної ком-
петентності саме в конкурсі, що пов’язано з наявністю окремих тестів для виявлення психологіч-
них якостей та професійних знань. Крім того, саме на конкурсі проводиться перевірка фізичної 
підготовки, а також здійснюється контроль за станом здоров’я кандидата на посаду. Саме тому 
проведення конкурсу, якщо особа вперше вступає на поліцейську службу, є позитивним фактом. 
Щодо застосування конкурсу в інших випадках, то доречним є визначення строку дійсності та-
ких результатів, особливо щодо фізичної підготовки, що дозволить використовувати їх й під час 
повторного вступу на посаду або під час переведення на іншу рівнозначну посаду. Також вста-
новлення строку дійсності надасть можливість значно зекономити фінансові ресурси. 

Варто наголосити, що для реалізації такої підстави виникнення трудових відносин, як рі-
шення поліцейської комісії, необхідним є попереднє втілення додаткових юридичних фактів. Так, 
відповідно до ст. 53 Закону України «Про Національну поліцію» «інформація (оголошення) про 
вакантні посади в поліції і про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-порталі 
центрального органу управління поліції, відповідного територіального органу (закладу, устано-
ви) поліції» [6]. Тобто першим юридичним фактом, що ініціює увесь процес проведення конкур-
су, є саме оприлюднення інформації. Дана норма забезпечує виконання вимоги щодо прозорості 
й гласності конкурсу, а також дозволяє охопити й, відповідно, зацікавити більшу кількість осіб. 
Наступними додатковими юридичними фактами можливо вважати подання особою-кандидатом 
відповідної заяви та визначених у законі документів, які дозволяють проаналізувати особу щодо 
відповідності законодавчим вимогам. Також до юридичних фактів слід включити проведення 
кожного з етапів конкурсу, як то тестування, співбесіда чи перевірка фізичної форми. Особли-
вістю таких юридичних фактів є їх взаємодія і можливість викликати юридичні наслідки лише  
в сукупності. 

Згідно зі ст. 7 розділу Х Типового порядку проведення конкурсу на службу до поліції та/
або зайняття вакантної посади «за результатами складання загального рейтингу претендентів, які 
відповідають умовам конкурсу, визначають переможця конкурсу» [7]. Таким чином, вирішаль-
ним юридичним фактом для прийняття рішення поліцейською комісією є визначення перемож-
ця. Саме таке визначення переможця надає можливість перевірити вірність наступного рішення 
поліцейської комісії та здійснювати контроль за конкурсом на кожному з етапів. У свою чергу, 
ч. 6 ст. 54 Закону України «Про Національну поліцію» встановлено, що «рішення поліцейської 
комісії оформлюється протоколом» [6]. Такий протокол повинен бути оприлюднений не пізні-
ше наступного дня після його підписання, що забезпечує оперативність отримання результатів.  
Таким чином, рішення поліцейської комісії у формі протоколу набуває чинності після оприлюд-
нення і спричиняє виникнення обов’язку в керівника поліцейського щодо його підписання наказу 
та права у виникнення права в особи-кандидата на підписання контракту. 

Отже, рішення поліцейської комісії за результатами конкурсу є останнім юридичним фак-
том у процесі проведення конкурсу. Його дослідження вказує на вдалість правового регулювання 
та гарантування можливості реалізувати право на працю для осіб, які вперше вступають на полі-
цейську службу. Разом із тим серед негативних аспектів можливо визначити відсутність критеріїв 
обрання саме конкурсу для його застосування до вступу на посаду повторно. Також дещо усклад-
нює процес вступу у трудові відносини й потреба в закріпленні результатів конкурсу та виборі 
переможця відповідним наказом керівника, що зменшує саме ефективність проведення конкурсу 
через затягнення реалізації його результатів. 

Хронологічно наступним елементом системи юридичних фактів, що спричиняють виник-
нення трудових відносин із працівниками поліції, є підписання контракту. Відповідно до ч. 1  
ст. 63 Закону України «Про Національну поліцію» «контракт про проходження служби в поліції – 
це письмовий договір, що укладається між громадянином України та державою, від імені якої 
виступає поліція, для визначення правових відносин між сторонами» [6]. Визначення контрак-
ту саме як договору стверджує про добровільність і можливість змінювати умови праці, хоча в 
межах поліцейської діяльності такі зміни є мінімальними. Важливим є визнання законодавцем 
не лише адміністративної, але й трудової природи відносин між Національною поліцією та пра-
цівником поліції щодо забезпечення права на працю. Разом із тим із такою позицією часто не 
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погоджуються науковці, до прикладу, М.І. Іншин звертає увагу на те, що «така категорична норма 
дещо звужує й навіть погіршує трудові права поліцейського, який позбавляється права «голосу». 
Як показує практика, головним завданням контракту є залучення до праці найбільш професій-
них й кваліфікованих працівників на умовах, взаємно вигідних для обох сторін, де вирішальним 
фактором виступає воля сторін» [8, с. 185]. Щодо професійності, то така вимога до працівників 
забезпечується шляхом проведення конкурсу та обрання його переможця. У свою чергу, оголо-
шення про проведення конкурсу і подання заяви на участь у ньому і є фактом волевиявлення зі 
сторони роботодавця в особі Національної поліції та, власне, кандидата на посаду в поліції. Крім 
того, таке волевиявлення підтверджується через підписання контракту. Слід наголосити, що саме 
підписання контракту є добровільним для кандидата, а отже, збережено основну особливість 
трудових договорів.

Щодо зауваження автора про позбавлення «права «голосу» поліцейського», то слід част-
ково погодитись із ним. Дійсно, працівник володіє обмеженими правами на видозмінення змісту 
такого контракту. Така ситуація пов’язана з існуванням Типового контракту, затвердженого Мі-
ністерством внутрішніх справ України [9]. Неможливість зміни основних положень щодо робо-
чого часу, відпочинку, умов праці пояснюється метою створення Національної поліції та необхід-
ністю виконання завдань щодо підтримання правопорядку в суспільстві, а отже, таке обмеження 
є обґрунтованим. Слід наголосити, що існування типової форми контракту виступає і засобом 
захисту основних трудових прав працівника поліції, оскільки визначає та фактично дублює поло-
ження трудового законодавства щодо прав й обов’язків сторін трудових відносин, а також закрі-
плює їх обов’язковість. Як наслідок, такі права не можуть бути зменшені, а обов’язки розширені 
за бажанням керівника, що, у свою чергу, обмежує його можливості до свавілля та зловживання 
правом. Крім того, значно зменшені корупційні ризики щодо покращення умов праці, а отже, 
гарантується рівність працівників поліції.

Відповідно до ст. 8 Типової форми контракту про проходження служби в поліції «контракт 
набирає чинності з дня підписання Сторонами, якщо інше не передбачено умовами Контракту» 
[10]. Варто наголосити, що набуття чинності контракту є підставою саме для видання наказу про 
призначення на посаду, однак не для початку трудових відносин. Така ситуація пов’язана з необ-
хідністю надання договірним відносинам адміністративного характеру. 

Таким чином, до особливостей такого елементу складного юридичного факту, як підпи-
сання контракту, можливі віднести такі: 

1) строковість – кожен контракт із працівником поліції укладається на визначений строк, 
що обґрунтовується можливою зміною законодавства та встановленням нових вимог або ж на-
ступним переведенням чи підвищенням. Наслідком такої ситуації є потреба в постійному його 
перепідписанні. Разом із тим наявність визначеного строку не скасовує можливості розірван-
ня контракту сторонами через звільнення з посади або неможливість виконання професійних 
обов’язків;

2) імперативність умов – на відміну від трудового договору та контракту, в досліджувано-
му документі умови праці, робочого часу, види відповідальності не можуть бути узгоджені між 
сторонами трудових відносин. Аналіз норм даного контракту свідчить і про відсутність вико-
ристання диспозитивних методів. Така ситуація пов’язана з характером поліцейської діяльності 
і службових відносин, що не зменшує необхідності у зміні методів правового регулювання на 
такі, що дозволяють більш ефективно управляти виконанням обов’язків, що особливо стосується 
заохочення;

3) відсильний характер – проаналізувавши статі даного контракту, стає зрозуміло, що біль-
шість із них не містять у собі норм права, а лише вказують на те, в якій частині Закону України 
«Про Національну поліцію» вони містяться. Позитивним аспектом даної особливості можна вва-
жати відсутність дублювання, а отже, і зменшення ймовірності виникнення колізій між нормами 
права або ж прогалин щодо виключення певних повноважень працівника поліції. 

Останнім елементом системи юридичних фактів, що є підставою для виникнення трудо-
вих відносин із державним службовцем, є наказ призначення на посаду поліцейського. Так, від-
повідно до ч. 2 ст. 56 Закону України «Про Національну поліцію» «службові відносини особи, яка 
вступає на службу в поліції, розпочинаються із дня видання наказу про призначення на посаду 
поліцейського» [6]. Таким чином, саме з моменту видання наказу можливо говорити про виник-
нення трудових відносин та набуття особою-кандидатом правового статусу працівника поліції. 
Варто наголосити, що невірним є виділення наказу про призначення саме як самостійної підста-
ви виникнення трудових відносин із працівником поліції, оскільки його видання є неможливим 
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без проходження всіх попередніх етапів. У даному випадку наказ виконує роль гарантування та 
підтвердження отриманих результатів та волевиявлення сторін трудових відносин.

Дана позиція підтверджується і самим контрактом, де у ст. 3 розділу 1 визначено, що 
«трудові відносини розпочинаються із дня видання наказу про призначення на посаду» [9]. Дана 
норма допомагає усунути можливу проблему щодо виникнення трудових відносин та отримання 
відповідної оплати та стажу роботи, коли реалізація професійних обов’язків працівника поліції 
фактично є неможливою до моменту видання наказу. Разом із тим така ситуація ускладнює самий 
процес виникнення трудових відносин із працівником поліції через надмірну бюрократизова-
ність, що сповільнює процес. 

Таким чином, наказ про призначення на посаду поліцейського має такі особливості: 
1) владний характер – завдяки підписанню наказу виникають одразу як службові, так і тру-

дові відносини. Наказ створюється саме з метою забезпечення взаємозв’язку з адміністративним 
законодавством. Крім того, владний характер пояснюється характером відносин між працівником 
поліції та його керівником щодо безпосереднього виконання наказів та способу їх тлумачення;

2) завершальність – видання наказу є останнім етапом у процесі виникнення трудових 
відносин із працівником поліції. Така ситуація сприяє саме добровільності вибору, чи вступати 
на поліцейську службу, й забороною створювати перешкоди для вільного вибору особою власної 
професії. Також встановлення наказу як останнього елементу зменшує ризики щодо невірного 
тлумачення умов праці та моменту початку її виконання;

3) несамостійність – аналіз законодавства свідчить, що правове регулювання змісту на-
казу відсутнє, що породжує цілий ряд проблем щодо можливості встановлення в ньому нових 
умов. Разом із тим оскільки наказ видається саме на основі підписання контракту, то можливо 
дійти висновку про лише фіксування й закріплення тих положень, що визначені в контракті. Як 
наслідок, для наказу характерною є як відсутність самостійності щодо впливу на виникнення 
трудових відносин, так і відсутність власного змісту, який впливав би на сутність таких трудових 
відносин із працівником поліції. 

Рішення суду як підстава виникнення трудових відносин із працівником поліції не  
є обов’язковим елементом, та його застосування є необхідним лише у випадку наявності право-
порушень щодо створення перешкод для реалізації права на працю. Аналізуючи законодавство 
щодо діяльності Національної поліції, можна помітити, що існування такої підстави безпосе-
редньо не визначено. Проте відповідно до ст. 55 Конституції України «права і свободи людини 
і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, 
дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових  
і службових осіб» [11]. У межах виникнення трудових відносин застосування рішення суду як 
засобу захисту можливо на будь-якому з етапів його виникнення. Так, судові рішення можуть 
стосуватись неправомірного проведення конкурсу та порушення встановленої процедури його 
проведення, що вплинуло на результати конкурсу. Крім того, рішення може стосуватись зобов’я-
зання керівника підписати контракт або ж наказ про призначення на посаду. 

Варто наголосити, що трудові відносини із працівником поліції не виникають одразу після 
набрання чинності судовим рішенням, а лише після виконання передбачених законодавчих вимог 
щодо контракту й наказу. Останній може бути прийнятий на основі рішення суду. Здійснивши 
аналіз національного законодавства, можливо визначити такі особливості рішення суду як під-
стави виникнення трудових відносин із працівником поліції:

1) факультативний характер – дана ознака пояснюється відсутністю постійної необхідно-
сті в застосуванні рішення суду, відповідно, виникнення трудових відносин може здійснитись  
і без нього. Проте саме факультативний характер дозволяє більш гнучко та оперативно виконува-
ти завдання щодо захисту права на працю та забезпечувати правопорядок у межах Національної 
поліції;

2) негайність – досліджувані трудові відносини націлені не лише на реалізацію завдань 
Національної поліції, але й на забезпечення гідного рівня життя та соціального захисту для пра-
цівників поліції. Саме це спричиняє необхідність у швидкому розгляді справи та негайному ви-
конанні рішення суду задля мінімізації можливих негативних наслідків. Відповідно, й видання 
наступного наказу про призначення на посаду повинно бути здійснене одразу після набрання 
рішенням чинності;

3) неспеціалізованість – така особливість пов’язана з відсутністю окремої чітко визна-
чено процедури для застосування рішення суду саме у трудових відносинах із працівниками 
поліції. Варто наголосити, що застосування як Конституції України, так і Кодексу законів про 
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працю України матиме дещо загальний характер через відмінність самих відносин і наявність 
державно-владної складової частини в них. Саме тому неспеціалізованість можливо вважати 
негативним аспектом сучасного правового регулювання даного питання, що потребує не лише 
впровадження рівні Закону України «Про Національну поліцію», але й визначення чітких під-
став звернення до суду та юридичної відповідальності за порушення законодавчого порядку на 
кожному з етапів реалізації системи юридичних фактів, що є підставою виникнення трудових 
відносин із працівниками поліції. 

Можливість застосування тестування як підстави виникнення трудових відносин із пра-
цівником поліції передбачена ч. 4 ст. 52 Закону України «Про Національну поліцію»: «Комплек-
туванню в порядку просування по службі посад молодшого, середнього та вищого складу поліції, 
крім випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті, за рішенням керівника, уповноваже-
ного призначати на такі посади, може передувати або проведення конкурсу, або проведення атес-
тації» [6]. Таким чином, атестування є альтернативним способом вибору кандидата на посаду. 
Оскільки конкурс є обов’язковим лише для тих осіб, що вперше вступають на службу, а отже, 
для тих працівників, що вже були на службі, але звільнились, реальною є можливість саме про-
ведення атестації. Разом із тим, така ситуація є проблемною, оскільки безпосередньо підстави 
для проведення законом не визначенні, і застосування процедури атестування відбувається через 
широке тлумачення її мети.

Тож виходячи з попереднього дослідження атестації працівників поліції, можливо визна-
чити такі її особливості саме як підстави виникнення трудових відносин:

1) невизначеність – основною особливістю атестації як підстави виникнення трудових 
відносин із працівниками поліції є саме її невизначений правовий статус. Найбільш часто про-
цедуру атестації застосовують до тих осіб, що раніше працювали в міліції для визначення їх 
можливості якісно виконувати професійні обов’язки вже в Національній поліції. Разом із тим 
частота оскаржень прийнятих рішень атестаційної комісії в суді є надзвичайно високою, що ще 
раз підтверджує недосконалість правового регулювання даної підстави;

2) тривалість – на відміну від конкурсу, проведення якого має чіткі строки, між різними 
етапами атестації може пройти велика кількість часу, що ускладнює процес отримання посади, 
а отже, й виникнення трудових відносин. Крім того, ще однією відмінністю від конкурсу є від-
сутність обов’язку в керівника приймати відповідний наказ про призначення, що, у свою чергу, 
робить процес атестування більш тривалим;

3) індивідуальність – така особливість пов’язана з відсутністю чітких критеріїв для вста-
новлення, якою саме процедурою необхідно скористуватись – конкурсом чи атестуванням – для 
виникнення трудових відносин. У свою чергу, це призводить до того, що рішення про атестацію 
приймається безпосереднім керівником на власний розсуд. Тобто призначення атестування зале-
жить від конкретної ситуації та працівника. Наслідком же є збільшення можливості для зловжи-
вання правом із боку керівника та ускладнення реалізації права на працю. 

Висновки. Таким чином, виникнення трудових відносин відбувається на основі саме сис-
теми, а не сукупності юридичних фактів, оскільки вони є взаємопов’язаними, їхню послідовність 
неможливо змінити, а кожен із них окремо не має самостійного значення. Варто наголосити, 
що система юридичних фактів, у результаті настання яких виникають трудові відносини, повин-
на бути вдосконалена щодо збільшення прав саме працівника поліції щодо комфортності умов 
праці. Також актуальним є доповнення законодавства спеціалізованими нормативно-правовими 
актами, які визначали б реалізацію таких підстав виникнення трудових відносин із працівниками 
поліції, як рішення суду та атестування.
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РОЗВИТОК ТРУДОВОГО ЗАКОНОДАВСТВА 
У СФЕРІ ПРАВОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ СУБ'ЄКТІВ ПРАВОВІДНОСИН: 

ІСТОРИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ

У статті розглядаються історичні етапи розвитку трудового законодавства 
у сфері правового стимулювання суб'єктів правовідносин та здійснюється пошук 
дієвих засобів впливу на стан їхньої мотивації.

Акцентовано на тому, що розвиток трудового законодавства у сфері правового 
стимулювання суб'єктів правовідносин нерозривно пов'язаний із розвитком 
найманої праці й перетворенням її на соціально значуще явище.

Підкреслено, що більшість країн світу ведуть відлік виникнення стимулювання 
суб'єктів правовідносин у сфері праці від моменту або набрання чинності першим 
законом на території своєї держави, або прийняття першого судового рішення, що 
стосувалось захисту їхніх трудових прав. На основі аналізу юридичної літератури 
зроблено висновок, що українські вчені ведуть відлік історії виникнення 
трудового законодавства від розвитку суспільних відносин у сфері праці або 
капіталістичних, або соціалістичних, тобто від радянського періоду. У статті 
зроблена спроба розглянути виникнення інституту стимулювання у сфері праці 
починаючи із патріархального періоду. Наголошено, що стимулювання праці 
протягом ХVIII ст. і значної частини ХIX ст. ще не мало самостійного наукового 
та теоретичного підґрунтя, провідні нормативно-правові акти того періоду вже 
містили норми, спрямовані на створення мотивації праці, а отже, й безпосередньо 
на стимулювання суб'єктів трудових правовідносин взагалі. 

Подальший розвиток стимулювання суб'єктів трудових правовідносин у науці 
трудового права отримало разом із виникненням та розвитком самого трудового права 
як галузі права. Підкреслено, що протягом тривалого історичного періоду покаранню 
за порушення трудової дисципліни приділялася значно більша увага, ніж заохоченню 
учасників трудових правовідносин за сумлінне ставлення до праці. За радянських 
часів спостерігається поєднання стимулювання з умовами діяльності та благами 
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у формі заохочення, які отримували суб'єкти трудових правовідносин. Це зрозуміло, 
не відображало б можливого універсального характеру стимулювання в межах всього 
суспільства. Заохочення ж часто прив'язувалося до покарання як допоміжний захід.

Крім того, зосереджено увагу на відсутність цілісного розуміння правового 
стимулювання в науковців та наявність складностей при його застосуванні, що надалі 
буде породжувати суттєві проблеми як на теоретичному, так і на практичному рівні.

Ключові слова: найманий працівник, керівник підприємства, грошові стягнення, 
відповідальність, правові стимули, заохочення.

The article examines the historical stages of the development of labor law in the field 
of legal stimulation of legal entities and searches for effective means of influencing the 
state of their motivation.

It is emphasized that the development of labor legislation in the field of legal 
stimulation of legal entities is inextricably linked with the development of wage labor 
and its transformation into a socially significant phenomenon.

It is emphasized that most countries of the world count on the emergence of stimulation 
of legal entities in the sphere of work from the moment of entry into force of the first 
law in the territory of their country, or the adoption of the first court decision concerning 
the protection of their labor rights. On the basis of the analysis of legal literature, it is 
concluded that Ukrainian scholars are recording the history of the emergence of labor law 
from the development of social relations in the sphere of work, either capitalist or socialist, 
that is, from the Soviet period. The article attempts to consider the emergence of an institute 
of stimulation in the workplace since the patriarchal period. It was emphasized that the 
stimulation of labor during the eighteenth century. and much of the nineteenth century. 
There was still no independent scientific and theoretical basis, the leading normative-legal 
acts of that period already contained norms aimed at creating the motivation of work, and 
therefore, directly, to stimulate the subjects of labor relations in general.

The further development of the stimulation of the subjects of labor relations in the science 
of labor law came along with the emergence and development of labor law itself as a branch 
of law. It is emphasized that during the long historical period the punishment for violation  
of labor discipline was paid much more attention than the encouragement of the participants 
of labor relations for honest treatment. In Soviet times, there was a combination of 
incentives with the conditions and benefits in the form of incentives received by the subjects  
of employment. Of course, this would not reflect the possible universal nature of stimulation 
throughout society. Encouragement was often linked to punishment as an ancillary measure.

In addition, attention is paid to the lack of a comprehensive understanding of legal 
incentives for scientists and the existence of difficulties in its application, which in the 
future will create significant problems at both theoretical and practical levels.

Key words: employee, manager of the company, monetary penalties, responsibility, 
legal incentives, encouragement.

Вступ. В Україні ще не вдалося досягти такого рівня стимулювання суб'єктів трудових 
правовідносин, за якого б вони забезпечували ефективне та якісне функціонування не тільки 
підприємств, а й держави. Створені та впроваджені за роки незалежності механізми правово-
го стимулювання, які регулюють процеси мотивації, майже не діють у частині економічного, 
соціального і правового захисту суб'єктів трудових правовідносин. Усе це зумовлює потребу  
в дослідженні розвитку трудового законодавства у сфері правового стимулювання суб'єктів пра-
вовідносин та пошуку дієвих засобів впливу на стан їхньої мотивації. 

Важливе теоретико-методологічне значення для цього дослідження мали фундаментальні 
праці низки дослідників – С.В. Венедіктова, М.О. Дей, М.І. Карліна, Р.І. Кондратьєва, Л.С. Таля, 
М.І. Туган-Барановского, Е.Б. Хохлова. Проте, незважаючи на широке коло ґрунтовних наукових 
розвідок, комплексного дослідження проблематики стимулювання суб'єктів трудових правовід-
носин ще не здійснено і, незважаючи на очевидну соціальну доцільність, залишається проблем-
ним і малодослідженим завданням.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження історичних етапів розвитку трудово-
го законодавства у сфері правового стимулювання суб'єктів правовідносин і пошук дієвих засо-
бів впливу на стан їхньої мотивації.
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Результати дослідження. Розвиток трудового законодавства у сфері правового стимулю-
вання суб'єктів правовідносин нерозривно пов'язаний із розвитком найманої праці і перетворен-
ням її на соціально значуще явище. 

Ні в патріархальному, ні в рабовласницькому, ні у кріпосному суспільстві застосування 
найманої праці ще не регламентувалося трудовим законодавством. У Стародавньому Римі про-
даж вільною людиною своєї праці розглядалося, як щось ганебне, що принижує його до положен-
ня раба, а тому здавалося природним застосовувати до його праці ті ж постанови про наймання 
працівників, які застосовувалися до наймання рабів. Тому в окремих випадках мало бути вико-
ристання найманої праці, за аналогією, відповідно до постанови про майновий найм. Майнове 
наймання розглядалося як договір про користування майном (речами, тваринами, рабами). Саме 
на його основі розвинувся особистий найм працівників, договір про користування робочою си-
лою (працею вільних людей), який не був регламентований. 

У середні віки застосування чужої праці перетворювалося не у форму договірних від-
носин, за якою діють два формально незалежних і однаково вільних суб'єкта, а у форму кріпо-
сницьких відносин: працівники, які працювали на землевласника, разом із тим були прикріплені 
до землі, на якій вони оселялися і підпорядковувалися владі свого господаря. Ці відносини ще не 
можна було назвати трудовими, але разом із тим розвиток у містах підмайстрів викликали появу 
спеціального законодавства, яке було спрямоване переважно на захист інтересів наймача, а не на 
регулювання умов праці.

Оскільки не було загального законодавства про працю в середні віки, великого значення в 
економічному житті набула наймана праця в нові часи, до неї відразу стали застосовувати норми 
римського права, які майже повсюди були сприйняті як чинне право. Відносини щодо наймання 
поширювалися на всі види найму праці, в якій би галузі вони не застосовувалися – в домаш-
ньому господарстві або промислі, промисловості або торгівлі, – норми ці були занадто загальні  
й абстрактні.

Відповідно до норм зводу законів 1857 р. найманих працівників можна було наймати для 
надання домашніх послуг, для здійснення землеробських, ремісничих і заводських робіт, торго-
вих та інших промислів, а також для інших видів робіт, не заборонених законом. Наймачем була 
фізична особа, а саме безпосередній господар, який мав бути справедливий і лагідний до най-
маного працівника, а найманий працівник, зі свого боку, мав бути шанобливим не тільки до го-
сподаря, але і до його родини. Крім цього, він мав бути вірним, слухняним, намагатися добрими 
вчинками й поведінкою зберегти домашню тишу і згоду [1, с. 217]. Таким чином була регламен-
тована модель поведінки між учасниками правовідносин. Справедливі умови праці, справедлива 
винагорода, справедливі заохочення та стягнення залежали від особистого рішення господаря. 

Фабрична праця часів перебування більшої частини українських земель у складі Росій-
ської імперії протягом ХVIII ст. і значної частини ХIX ст. мала примусовий характер і лише  
в 60-х рр. ХIХ ст. зазнала певного реформування.

Закон «Про взаємні відносини господарів фабричних закладів і робітників», затвердже-
ний Державною Радою у 1886 р., передбачав стосовно працівників досить суворі заходи відпові-
дальності. Підставами притягнення працівника до відповідальності були проведення страйку, са-
мовільна відмова від роботи, спричинення шкоди майну роботодавця, вчинення дисциплінарного 
проступку [2, с. 159]. Крім того, у законодавстві була визначена дисциплінарна правомочність 
роботодавця щодо застосування до працівників грошових стягнень: «Завідувачу цими заклада-
ми надається право накладати на робітників власною владою грошові стягнення: за несправну 
роботу; за прогул; за порушення порядку. Ніякі стягнення не можуть бути накладені з інших 
приводів» (ст. 104 Статуту про промислову працю) [3, с. 1213].

М.І. Туган-Барановський, характеризуючи становище, що склалося у фабричному побуті 
напередодні реформи фабричного законодавства на початку 80-х рр. ХIX ст., констатує: «Система 
штрафів була розвинута до віртуозності. Розмір штрафів наперед не визначався; фабриканти вва-
жали, що вони мали право, всупереч закону, що забороняє самовільно знижувати робочим плату 
до закінчення терміну договору, зменшувати заробітну плату робітникам тоді, коли їм спаде на 
думку. Штрафи з робітників, що стягувалися з найрізноманітніших приводів, надходили у повне 
розпорядження господаря; загальна сума їх досягала на деяких фабриках декількох тисяч рублів 
на рік і була важливим джерелом доходу для господаря. Державна Рада, обговорюючи питання 
про реформування фабричного законодавства, також констатувала, що «господарі деяких фа-
брик, користуючись вигодами свого становища, не соромилися порушувати умови, що встанов-
лювалися з найнятими ними людьми, і вдавалися до різних засобів для витягання перебільшених 
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вигод. Зменшення робочої плати, всупереч укладеним договорам, проводилося або відкрито, або 
шляхом скорочення числа годин і днів роботи за тиждень. Потім, вирахування і штрафи з робіт-
ників, що спрямовувалися фабрикантами на свою користь, досягали в деяких випадках, величез-
них розмірів, складаючи в цілому до 40% заробітної плати» [4, с. 88].

Але грошові стягнення знов з'являються вже в радянському законодавстві про працю. Так, 
хоча законом від 11 жовтня 1917 р. було заборонено накладання будь-яких грошових стягнень 
на робітника владою керівників підприємств, за порушення якого вони могли бути притягнуті 
до адміністративного покарання. Лише в одному випадку, як зазначав Л.С. Таль, штраф був збе-
режений у прихованій формі, коли за запізнення більш ніж на чверть години робітника могли не 
допустити до роботи і позбавити заробітку за час його відсутності [5, с. 34]. У Кодексі законів 
про працю від 1918 р. закріплювалося право робити грошові відрахування із заробітної плати 
працівника за прогул, але без вказівки розміру утримання. Ухвалою Президії ВЦВК від 2 вересня 
1920 р. було внесено доповнення до ст. 68 КЗпП від 1918 р. [6], відповідно до якого за вироками 
народних суддів допускається проводити стягнення з отриманої щомісячно робітником плати до 
20% від суми, що перевищує прожитковий мінімум. Отже, після встановлення радянської влади  
в Україні грошові утримання за порушення трудової дисципліни застосовувалися разом з інши-
ми, більш суворими заходами покарання. 

У радянські часи в законодавстві не передбачалися правові стимули щодо особистої мо-
тивації працівників. Аналіз юридичної літератури свідчить, що в радянський період переважа-
ли політичні штампи про безпосередньо суспільний характер праці, відносини взаємодопомоги  
й співробітництва тощо. При цьому використовувався термін «трудові відносини», під яким розу-
міли форму вираження соціалістичних виробничих відносин. Але радянська влада для мотивації 
продуктивності праці була встановлена преміальна система оплати праці. Старанний і сумлінний 
працівник мав бути забезпечений краще, ніж несумлінний. Низкою законодавчих актів перед-
бачалися заохочувальні заходи за кращу роботу найманих працівників, що мало сприяти росту 
продуктивності їхньої праці та зміцненню трудової дисципліни. До таких актів можна зараху-
вати: декрет від 8 червня 1920 р. «Про преміювання праці», норма «Загального положення про 
тариф» щодо преміальної оплати праці, «Тимчасове положення про натуральне преміювання» 
від 6 листопада 1920 р. та ін. Як бачимо, радянська влада вже на першому етапі свого існування 
приділяла більшу увагу такому правовому впливу на працівників як стимулювання.

З ухваленням 9 листопада 1922 р. нового КЗпП УРСР [7] у трудових правовідносинах, на 
відміну від централізованого нормування умов праці в період громадянської війни, були вста-
новлені лише мінімальні трудові гарантії для трудящих. Крім цього, була передбачена змога під-
вищувати мінімальні гарантії для працівників у колективному договорі та трудовому договорі. 
Інакше кажучи, правові стимули встановлювалися як для окремого працівника, так і для трудо-
вого колективу. Насправді нова економічна політика привела країну до значних успіхів у віднов-
ленні народного господарства, що, своєю чергою, впливало на покращення умов праці трудящих 
та задоволення їх побутових потреб. З метою поліпшення матеріального становища трудящих та 
впровадження принципу матеріальної заінтересованості працівників у підвищенні продуктив-
ності праці, в результатах своєї виробничої діяльності було введено часткову натуральну опла-
ту праці шляхом видачі робітникам і службовцям у рахунок їх заробітної плати вироблюваної  
на підприємствах промислової продукції [8, с. 435].

У період індустріалізації країни велика увага приділялася підвищенню продуктивності 
праці й зміцненню трудової дисципліни. Була прийнята низка законодавчих актів, які визнача-
ли заходи щодо підвищення трудової дисципліни, раціонального використання робочого часу, 
ущільнення робочого дня, точного виконання правил внутрішнього розпорядку, скорочення про-
гулів і невиходів на роботу. У Постанові Раднаркому СРСР від 6 березня 1929 р. «Про заходи 
щодо зміцнення трудової дисципліни в державних підприємствах» встановлювалася правомоч-
ність адміністрації державних підприємств накладати на робітників за порушення трудової дис-
ципліни всі стягнення, передбачені табелем стягнень. Ця постанова була доповнена постано-
вою Раднаркому СРСР від 5 липня 1929 р. «Про заходи щодо поліпшення виробничого режиму  
і зміцнення трудової дисципліни на підприємствах», яка встановила відповідальність службових 
осіб, що працюють на державних підприємствах і установах, за потурання порушникам трудової 
дисципліни аж до зміщення з посади [8, с. 529].

Проведення тарифної реформи у 1930–1931-х рр. стало початком державного нормування 
заробітної плати робітників з урахуванням різниці між працею кваліфікованою і працею неквалі-
фікованою, між працею важкою і працею легкою. Досягалось це, по-перше, встановленням такого  
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співвідношення в оплаті різних робіт, яке б відповідало кваліфікації і, по-друге, застосуванням 
такої оплати, коли розмір заробітку залежав від продуктивності праці [8, с. 581].

На трудову мотивацію працівника в умовах централізованого регулювання трудових від-
носин також впливало застосування примусових засобів. Згідно з Табелем стягнень для підпри-
ємств і установ від 17 грудня 1930 р. передбачалося притягнення працівників до кримінальної 
відповідальності, у разі злісного порушення трудової дисципліни. Крім цього, адміністрація під-
приємства мала право до рішення суду звільнити працівника без попередження і виплати вихід-
ної допомоги. Таким працівникам було заборонено працювати на промислових підприємствах  
і на транспорті протягом 6 місяців. 

Також заслуговує на увагу постанова РНК СРСР, ЦК ВКП(б) та ВЦРПС від 28 грудня 
1938 р. «Про заходи по впорядкуванню трудової дисципліни, поліпшенню практики державного 
соціального страхування та боротьбу із зловживаннями в цій справі», відповідно до якої керів-
ництво підприємств було зобов'язане вести «рішучу боротьбу з порушниками трудової дисци-
пліни, із прогульниками й ледарями, які завдають великої шкоди народному господарству» [9]. 
Зазначеним актом вносилися зміни у правила внутрішнього трудового розпорядку і норми соці-
ального страхування, запроваджувалось диференційоване ставлення до сумлінних працівників 
та порушників трудової дисципліни, створювались стимули для чесних, передових працівників. 

25–26 червня 1940 р. політбюро ЦК ВКП(б) розглянуло питання про перехід на восьмиго-
динний робочий день, на семиденний робочий тиждень і заборону самовільного уходу робітників 
і службовців із підприємств та установ. Було затверджено відповідний проект указу Президії Вер-
ховної Ради [10, c. 57–59]. Законодавче посилення відповідальності працівників у 1930–1940-х рр.  
поєднувалося із забороною самовільно залишати підприємства. Відповідно до Указу Президії Вер-
ховної Ради СРСР від 26 липня 1940 р. була передбачена судова відповідальність за самовільне 
залишення працівником підприємства. За прогул без поважної причини працівника могли покарати 
виправними роботами за місцем колишньої роботи строком до 6 місяців, з утриманням 25% заро-
бітної плати. У 1940 р. вводилася обов'язкова примусова праця працівників. Навіть незначні пору-
шення трудової дисципліни тягнули за собою суворі покарання. Водночас як моральне заохочення 
запроваджувалися нові державні нагороди: звання Героя Соціалістичної Праці та медаль «Орден 
Леніна» (27 грудня 1938 р.) і згодом із метою особливої відзнаки громадян, удостоєних звання  
Героя Соціалістичної Праці заснували золоту медаль «Серп і Молот» (22 травня 1940 р.).

Розвиток стахановського руху в період індустріалізації вплинув на перегляд норм виро-
бітку, оплати праці та заохочень працівників. У правових нормах були закріплені різні пільги  
й переваги для стахановців, що сприяли зростанню стахановського руху: першочергове направ-
лення в будинки відпочинку і санаторії, створення найкращих житлових умов, першочергове на-
правлення дітей стахановців у дитячі ясла і дитячі сади, задоволення зростаючих культурних 
запитів стахановців тощо.

Одним із заходів влади щодо посилення контролю за працівниками стало запровадження 
на початку 1939 р. кампанії з перевірки трудової дисципліни. 15 серпня 1940 р. політбюро ЦК 
ВКП(б) розглянуло питання про хід реалізації указу Президії Верховної Ради СРСР від 26 червня 
1940 р. Зі звітом виступив нарком легкої промисловості республіки М. Гуторов, який вказав на 
його незадовільне впровадження на підприємствах галузі. За півтора місяця прогули і факти са-
мовільного залишення місця роботи ліквідовано так і не було. Запровадження восьмигодинного 
робочого дня не дало серйозного зростання продуктивності праці та поліпшення якості продук-
ції. Як завжди, причини негараздів шукали не в недосконалому законі, незадовільній організації 
виробництва, низькому матеріальному забезпеченні працівників, недолугому управлінні тощо, 
а в «м'якотілості» керівників і прокурорів, які «потурають прогульникам, рятують їх під різним 
приводом від притягнення до судової відповідальності» [11, с. 101]. Наводилися дані, що в ор-
ганах прокуратури УРСР довгий час перебувають і не передаються в суди 930 справ на про-
гульників і осіб, які самовільно залишили роботу, а 7000 уже переданих справ досі судами не 
розглянуто. Особливе обурення доповідача викликав той факт, що деякі народні судді «виносять 
неправильні вироки» [11, с. 102]. 

У період Другої світової війни правові акти встановлювали найбільш стимуляційні систе-
ми оплати праці, вводили премії для окремих категорій працівників за виконання і перевиконан-
ня виробничих планів. Із метою підвищення продуктивності праці шляхом заохочення працівни-
ків у період війни були прийняті правові акти, що встановлювали нові почесні звання та почесні 
знаки СРСР і УРСР. Постановою Президії Верховної Ради УРСР від 26 вересня 1944 р. було 
затверджено «Положення про почесні звання Української РСР» [12, с. 136].
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З переходом на мирну працю проявилась тенденція поступового відмовлення від адмі-
ністративно-правового методу регулювання трудових відносин. У результаті цього зміни у тру-
довому праві, насамперед, торкнулись норм, які визначали права й обов'язки суб'єктів трудових 
правовідносин. Також була відновлена практика укладання колективних договорів. Для кращо-
го виконання зобов'язань розгорталось соціалістичне змагання. Так, Рада Міністрів Української 
РСР постановою від 16 лютого 1946 р. додатково встановила почесні значки відмінників соціа-
лістичного змагання в місцевій промисловості УРСР, промисловій кооперації УРСР, кооперації 
інвалідів УРСР. Президія Верховної Ради Української РСР указом від 19 травня 1949 р. вста-
новила почесні звання заслуженого ветеринарного лікаря УРСР, заслуженого зоотехніка УРСР  
[12, с. 198].

У Програмі КПРС було зазначено, що у процесі будівництва комунізму господарське ке-
рівництво спиратиметься на матеріальне і моральне стимулювання високих показників вироб-
ництва, що необхідно підвищувати колективні форми матеріального стимулювання, які підви-
щують заінтересованість кожного працівника у високому рівні роботи підприємства загалом 
[13]. Вдосконалюючи способи й методи стимулювання, держава впливала на свідомість людей, 
спонукаючи їх до продуктивної праці. У чинних нормах трудового законодавства були введені 
економічно ефективні системи заробітної плати – почасово-преміальна і відрядно-преміальна. 
Почала застосовуватися і заохочуватися колективна форма оплати праці. Задоволення матеріаль-
них і культурних потреб радянських людей здійснювалося у двох формах: шляхом підвищення 
індивідуальної заробітної плати та за кошти суспільних фондів. Сумлінна праця заохочувалась 
і матеріально, і морально. Значення морального заохочення полягало в тому, щоб показати всім 
працівникам вагу сумлінної високопродуктивної праці в умовах соціалістичного суспільства.

Наприкінці 80-х рр. шляхом внесення зміни у ст. 5 КЗпП УРСР [14] підприємствам було 
надано право встановлювати за власні кошти додаткові, порівняно із законодавством, трудові  
й соціально-побутові пільги для колективів і окремих категорій працівників. 

Нові трудові відносини, які породжені ринковими трансформаціями, ставлять і нові ви-
моги до стимулювання суб'єктів трудових правовідносин, за допомогою яких забезпечуються 
підвищений рівень і якість життя громадян, соціальна стабільності в суспільстві. Нині сфера 
державної регламентації правового стимулювання суб'єктів трудових правовідносин значно зву-
зилася. Нині правові стимули найчастіше передбачаються в колективних угодах (на галузевому, 
територіальному рівнях) та у колективних договорах (на локальному рівні).

Висновки. Стимулювання праці протягом ХVIII ст. і значної частини ХIX ст. ще не мало 
самостійного наукового та теоретичного підґрунтя, у провідних нормативно-правових актах того 
періоду вже містилися норми, спрямовані на створення мотивації праці, а отже, і безпосередньо 
на стимулювання суб'єктів трудових правовідносин взагалі. Подальший розвиток стимулювання 
суб'єктів трудових правовідносин у науці трудового права отримало разом із виникненням та 
розвитком самого трудового права як галузі права. 

Протягом тривалого історичного періоду складалося так, що покаранню за порушен-
ня трудової дисципліни приділялося значно більша увага, ніж заохоченню учасників трудових 
правовідносин за сумлінне ставлення до праці. У радянські часи спостерігається поєднання 
стимулювання з умовами діяльності та благами у формі заохочення, які отримували суб'єкти 
трудових правовідносин. Це, зрозуміло, не відображало б можливого універсального характеру 
стимулювання в межах всього суспільства. Заохочення ж часто прив'язувалося до покарання як 
допоміжний захід. 

Нині цілком обґрунтованим є висновок, що правові стимули мають самостійну цінність як 
ефективний засіб правового регулювання.
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ЧЕКАН М.М.

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ЗАКОНОДАВЧИХ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ 
АКТІВ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ: ПРОГАЛИНИ ТА КОЛІЗІЇ

Доведена необхідність прийняття єдиного кодифікованого нормативно-правового 
акту в сфері соціального захисту населення – Соціального кодексу України, 
який би систематизував норми різних законів України щодо соціального захисту 
населення, забезпечував підвищення рівня соціального захисту населення України 
шляхом удосконалення і систематизації соціального законодавства, гармонізував 
би положення національного законодавства з нормами міжнародного законодавства  
в досліджуваній сфері. Також з прийняттям такого кодексу будуть встановлені єдині 
норми, нормативи, стандарти соціального захисту. Визначена необхідність у загальну 
частину включити норми, що визначають понятійно-категоріальний апарат, основи 
правового регулювання реалізації соціального захисту та організаційно-правових 
форм її здійснення, принципи соціального захисту, юридичні гарантії соціального 
захисту права на соціальний захист; в спеціальну частину включити норми, що 
регулюють конкретні види та форми соціального захисту, визначають чинниками 
соціальних ризиків, встановлюють норми та нормативи, стандарти соціального 
захисту, розкривають повноваження та компетенцію суб’єктів здійснення 
соціального захисту – державні органи, недержавні організації, участь міжнародних 
суб’єктів; встановлюють гарантії судового та позасудового захисту права на 
соціальний захист; в особливу частину включити норми соціального захисту різних 
категорій осіб – громадян України, іноземців та осіб без громадянства, з урахуванням 
їх адміністративно-правового статусу, а також види пільг і компенсацій окремим 
категоріям громадян залежно від їх професійної діяльності, віку, матеріального 
становища, приналежності до соціально незахищеної категорії осіб тощо. Зроблено 
висновок, що сучасне національне законодавство, яким урегульовано питання 
соціального захисту, є дуже розгалуженим та не позбавлене недоліків, які викликані 
наявністю правових прогалин та колізій під час одночасного трактування положень 
законів, наприклад, щодо пенсіонерів, безробітних, дітей (окремих їх категорій), 
ветеранів війни, чорнобильців, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей та інших 
категорій соціально незахищених верств населення. 

Ключові слова: судовий захист, страхування, юридичні гарантії, соціальний 
захист, населення.
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The necessity of adopting a single codified normative legal act in the field of social 
protection of the population – the Social Code of Ukraine, which would systematize the 
norms of different laws of Ukraine on social protection of the population, ensure the 
increase of the level of social protection of the population of Ukraine by improving and 
systematization of social legislation, harmonize the provisions of national legislation with 
the norms of international legislation in the field of research. Also, with the adoption of 
such a code, uniform norms, norms and standards of social protection will be established. 
The necessity is defined: to include in the general part the rules that define the conceptual 
and categorical apparatus, the basics of legal regulation of the implementation of social 
protection and organizational and legal forms of its implementation, the principles of 
social protection, legal guarantees of social protection of the right to social protection; 
to include in the special part the rules governing specific types and forms of social 
protection, determine the factors of social risks, establish norms and norms, standards 
of social protection, reveal the powers and competence of the subjects of social 
protection – state bodies, non-governmental organizations, participation of international 
entities objects; establish guarantees of judicial and extrajudicial protection of the right 
to social protection; to include in a special part the rules of social protection of different 
categories of persons – citizens of Ukraine, foreigners and stateless persons, taking into 
account their administrative-legal status, as well as types of benefits and compensations 
to certain categories of citizens depending on their professional activity, age, financial 
status, affiliation to socially disadvantaged categories, etc. It is concluded that the current 
national legislation regulating social protection is very extensive and does not negate the 
disadvantages caused by the presence of legal loopholes and conflicts while interpreting 
the provisions of the laws, for example, pensioners, the unemployed, children (some of 
their categories) war, Chernobyl victims, persons with disabilities, poor families and 
other categories of socially vulnerable population.

Key words: judicial protection, insurance, legal guarantees, social protection, 
population.

Вступ. Основним нормативно-правовим актом, який урегульовує правові, фінансові та 
організаційні засади загальнообов’язкового державного соціального страхування, гарантії пра-
цюючих громадян щодо їх соціального захисту у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності, 
вагітністю та пологами, від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, 
охорони життя та здоров’я, є Закон України «Про загальнообов’язкове державне соціальне стра-
хування» [1].

Ст.1 Закону визначає, що видами соціального страхування є: у зв’язку з тимчасовою втра-
тою працездатності; від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які 
спричинили втрату працездатності; медичне. Відповідно, страхові випадки настають за соціаль-
ним страхуванням від нещасних випадків та за соціальним страхуванням у зв’язку з тимчасовою 
втратою працездатності. Таким чином, у разі настання зазначених страхових випадків застрахо-
ваній особі передбачено виплату страхових виплат.

Головним органом, який здійснює керівництво та управління загальнообов’язковим дер-
жавним соціальним страхуванням від нещасного випадку у зв’язку з тимчасовою втратою пра-
цездатності та медичним страхуванням, провадить акумуляцію страхових внесків, контроль за 
використанням коштів, забезпечує фінансування виплат за цими видами загальнообов’язкового 
державного соціального страхування та здійснює інші функції згідно із затвердженим статутом, 
є Фонд соціального страхування України [1, ст. 4].

Постановка завдання. Метою статті є загальна характеристика законодавчих норматив-
но-правових актів у сфері соціального захисту та визначення наявних прогалин і колізій у зазна-
ченій сфері. 

Результати дослідження. В цілях реалізації свого права на соціальний захист застрахо-
вана особа має право на: 1) безоплатне отримання інформації про порядок витрачання страхових 
коштів Фонду та роз’яснення з питань соціального страхування; 2) отримання у разі настання 
страхового випадку матеріального забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг, перед-
бачених цим Законом; 3) участь у розслідуванні страхового випадку, у тому числі за участі пред-
ставника профспілкового органу або своєї довіреної особи; 4) послуги медичної реабілітації; 5) 
послуги професійної реабілітації, включаючи збереження робочого місця, навчання або перек-
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валіфікацію, якщо загальна тривалість професійної реабілітації не перевищує двох років; 6) від-
шкодування витрат під час проходження медичної і професійної реабілітації на проїзд до місця 
лікування чи навчання і назад, витрат на житло та харчування, транспортування багажу, на проїзд 
особи, яка його супроводжує; 7) послуги соціальної реабілітації, включаючи придбання автомо-
біля, протезів, допомогу у веденні домашнього господарства, що надаються відповідно до законо-
давства; 8) оскарження дії страховика, страхувальника-роботодавця щодо надання матеріального 
забезпечення, страхових виплат та соціальних послуг; 9) судовий захист своїх прав [1, ст. 16].  
Слід відзначити, що окремі права застрахована особа набуває у разі отримання статусу особи з 
інвалідністю. Цей статус особа набуває у результаті нещасних випадків, отриманих травм під час 
здійснення своєї трудової діяльності, які призвели до стійкого розладу функцій організму та до 
обмеження життєдіяльності особи, до необхідності в соціальній допомозі і захисті.

Також слід відзначити, що цей Закон розширює коло суб’єктів соціального захисту та 
визначає, що окрім фізичних осіб громадян України, право на соціальний захист мають також  
і іноземці, особи без громадянства та члени їх сімей, які проживають в Україні.

За страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності надаються такі види 
матеріального забезпечення та соціальних послуг: 1) допомога по тимчасовій непрацездатності 
(включаючи догляд за хворою дитиною); 2) допомога по вагітності та пологах; 3) допомога на по-
ховання (крім поховання пенсіонерів, безробітних та осіб, які померли від нещасного випадку на 
виробництві); 4) оплата лікування в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу 
після перенесених захворювань і травм [1, ст. 20]. Допомога по тимчасовій непрацездатності на-
дається застрахованій особі у формі матеріального забезпечення, яке повністю або частково ком-
пенсує втрату заробітної плати (доходу), у разі настання в неї одного з таких страхових випадків: 
1) тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним 
випадком на виробництві; 2) необхідності догляду за хворою дитиною; 3) необхідності догляду 
за хворим членом сім’ї; 4) догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю 
віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за цією дитиною; 5) ка-
рантину, накладеного органами санітарно-епідеміологічної служби; 6) тимчасового переведен-
ня застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, низькооплачувану роботу;  
7) протезування з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; 8) перебуван-
ня в реабілітаційних відділеннях санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань 
і травм [1, ст. 22].

Ст. 22 визначено особливості різних видів соціального захисту, що виражається в матері-
альній формі, а саме: 1) допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною 
віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого ди-
тина за висновком лікаря потребує догляду, але не більш як за 14 календарних днів; 2) допомога 
по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років, якщо вона 
потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час 
її перебування в стаціонарі разом з хворою дитиною; 3) застрахованим особам, які працюють на 
сезонних і тимчасових роботах, у разі здійснення догляду за хворою дитиною віком до 14 років 
допомога по тимчасовій непрацездатності призначається і виплачується в порядку та розмірах, 
передбачених абзацом четвертим частини другої цієї статті та статтею 24 цього Закону; 4) допо-
мога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворим членом сім’ї (крім догляду за хворою 
дитиною віком до 14 років) надається застрахованій особі з першого дня, але не більш як за три 
календарні дні, а у виняткових випадках, з урахуванням тяжкості хвороби члена сім’ї та побуто-
вих обставин, – не більш як за сім календарних днів; 5) допомога по тимчасовій непрацездатності 
в разі захворювання матері або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до 
трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, надається застрахованій особі, яка 
здійснює догляд за дитиною, з першого дня за весь період захворювання в порядку та розмірах, 
встановлених цим Законом; 6) допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою 
дитиною віком до 14 років, по догляду за хворим членом сім’ї та в разі захворювання матері 
або іншої особи, яка фактично здійснює догляд за дитиною віком до трьох років або дитиною 
з інвалідністю віком до 18 років, не надається, якщо застрахована особа перебувала у цей час 
у щорічній (основній чи додатковій) відпустці, додатковій відпустці у зв’язку з навчанням або 
творчій відпустці; 7) у разі тимчасового переведення застрахованої особи відповідно до медич-
ного висновку на легшу, низькооплачувану роботу цій особі надається допомога по тимчасовій 
непрацездатності з першого дня за час такої роботи, але не більш як за два місяці. Ця допомо-
га обчислюється за загальними правилами, але надається в розмірі, який разом із заробітком  
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за тимчасово виконувану роботу не може перевищувати суми повного заробітку до часу переве-
дення; 8) допомога по тимчасовій непрацездатності в разі здійснення протезування за медичними 
показаннями в стаціонарі протезно-ортопедичного підприємства надається застрахованій особі з 
першого дня за весь період перебування в цьому підприємстві з урахуванням часу на проїзд до 
протезно-ортопедичного підприємства і назад; 9) допомога по тимчасовій непрацездатності в разі 
здійснення санаторно-курортного лікування надається застрахованій особі, якщо тривалість щоріч-
ної (основної та додаткової) відпустки недостатня для лікування та проїзду до санаторно-курортно-
го закладу і назад. Застрахованій особі, яка направляється на лікування в реабілітаційне відділення 
санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару 
лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування 
у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу  
і у зворотному напрямку) у розмірах, встановлених цим Законом; 10) допомога по тимчасовій не-
працездатності застрахованій особі, яка виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років, надається 
за весь період санаторно-курортного лікування дитини з інвалідністю (з урахуванням часу на про-
їзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) за наявності медичного висновку 
про необхідність стороннього догляду за нею [1, ст. 22].

Водночас окремі питання соціального захисту особи у випадку безробіття визначає Закон 
України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття», 
яким урегульовано правові, фінансові та організаційні засади загальнообов’язкового державного 
соціального страхування на випадок безробіття.

Зокрема, ст.4 цього Закону встановлює, що страхуванню на випадок безробіття підляга-
ють особи, які працюють на умовах трудового договору (контракту), включаючи тих, які прохо-
дять альтернативну (невійськову) службу, цивільно-правового договору чи на інших підставах, 
передбачених законом, військовослужбовці (крім військовослужбовців строкової служби) та інші 
особи, які проходять службу та отримують грошове забезпечення (далі – військовослужбовці), 
особи, які провадять незалежну професійну діяльність, фізичні особи – підприємці, члени фер-
мерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших 
підставах [1, ст. 4].

Відповідно до норм цього акту соціальний захист виражається шляхом надання права 
на матеріальне забезпечення на випадок безробіття та соціальні послуги. Розмір допомоги по 
безробіттю залежить від страхового стажу, але не менше ніж мінімальний розмір допомоги по 
безробіттю, встановлений правлінням Фонду загальнообов’язкового державного соціального 
страхування України на випадок безробіття. Застрахована особа повинна щомісяця сплачувати 
кошти, що надходять на страхування на випадок безробіття від сплати єдиного внеску на загаль-
нообов’язкове державне соціальне страхування.

Одним з суб’єктів соціального захисту є пенсіонери, які після настання певного віку по-
винні отримувати соціальний захист з боку держави в матеріальній формі. Принципи, засади 
і механізми функціонування системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхуван-
ня, призначення, перерахунку і виплати пенсій, надання соціальних послуг з коштів Пенсійного 
фонду, що формуються за рахунок страхових внесків роботодавців, бюджетних та інших джерел, 
передбачених цим Законом, а також регулює порядок формування Накопичувального пенсійного 
фонду та фінансування за рахунок його коштів видатків на оплату договорів страхування довіч-
них пенсій або одноразових виплат застрахованим особам, членам їхніх сімей та іншим особам, 
визначені Законом України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» [2].

У ст.1 Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших 
громадян похилого віку в Україні» визначено, що держава гарантує кожному ветерану праці та 
громадянину похилого віку належний рівень життя, задоволення різноманітних життєвих по-
треб, подання різних видів допомоги шляхом: реалізації права на працю відповідно до профе-
сійної підготовки, трудових навичок і з урахуванням стану здоров’я; забезпечення пенсіями і 
допомогою; надання житла; створення умов для підтримання здоров’я і активного довголіття 
відповідно до сучасних досягнень науки; організації соціально-побутового обслуговування, роз-
витку мережі матеріально-технічної бази для стаціонарних закладів і надомних форм обслугову-
вання громадян похилого віку, а також підготовки відповідних спеціалістів [3]. 

Громадяни похилого віку нарівні з іншими громадянами мають право на допомогу:  
у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю в період роботи та необхідністю санаторно-курортного 
лікування; у період професійної перепідготовки і підвищення кваліфікації; державна соціаль-
на допомога на догляд самотнім громадянам похилого віку; допомога особам, які здійснюють  
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догляд за самотніми громадянами похилого віку; забезпечення жилими приміщеннями; безплат-
на кваліфікована медична допомога в геріатричних центрах, лікарнях для громадян похилого 
віку та інших стаціонарних, амбулаторно-поліклінічних установах, а також вдома з урахуванням 
досягнень геронтології та геріатрії в порядку, встановленому законодавством України про охоро-
ну здоров’я; забезпечення протезною допомогою; соціальне обслуговування; соціальна допомога 
вдома і в спеціальних установах [4, ст. 22, 32–36]. Також, окрім різного роду матеріальних форм 
соціального захисту, громадяни похилого віку мають право на соціальний захист у формі допо-
моги по житлово-комунальному обслуговуванню, торговельному і побутовому обслуговуванню, 
соціально-культурному обслуговуванню, безплатне харчування, ритуальні послуги.

Особливості здійснення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорно-
бильської катастрофи, визначено в положеннях Закону України «Про статус і соціальний захист 
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».

До числа осіб, які мають право на соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи, належать: 1) учасники ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 
АЕС – громадяни, які брали безпосередню участь у ліквідації аварії та її наслідків; 2) потерпілі 
від Чорнобильської катастрофи – громадяни, включаючи дітей, які зазнали впливу радіоактив-
ного опромінення внаслідок Чорнобильської катастрофи; 3) громадяни, які брали безпосередню 
участь у ліквідації інших ядерних аварій та їх наслідків, у ядерних випробуваннях, у військових 
навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них рег-
ламентних робіт; 4) громадяни, які постраждали від радіоактивного опромінення внаслідок будь-
якої аварії, порушення правил експлуатації обладнання з радіоактивною речовиною, порушення 
правил зберігання і захоронення радіоактивних речовин, що сталося не з вини потерпілих [4].

Даним Законом держава встановила обов’язок гарантувати пільги та компенсації визначе-
ним категоріям осіб: компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 1 (ст. 20 Закону); 
2) компенсації та пільги громадянам, віднесеним до категорії 2 (ст. 21 Закону); 3) компенсації та 
пільги громадянам, віднесеним до категорії 3 (ст. 22 Закону); 4) пільги особам, які працювали 
за межами зони відчуження на роботах з особливо шкідливими умовами праці (за радіаційним 
фактором), пов’язаними з ліквідацією наслідків аварії на Чорнобильській АЕС (ст. 24 Закону);  
5) пільги та компенсації потерпілим дітям та їх батькам (ст. 30 Закону).

Також слід відзначити, що ст.ст. 48-60 Закону визначені різні види пенсій (державна пен-
сія; додаткова пенсія за шкоду, заподіяну здоров’ю, яка призначається після виникнення права 
на державну пенсію) та компенсацій за шкоду, заподіяну здоров’ю, особам, які стали особами  
з інвалідністю внаслідок Чорнобильської катастрофи, інших ядерних аварій та випробувань, 
учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, інших ядерних аварій, ядерних 
випробувань, військових навчань із застосуванням ядерної зброї, сім’ям у зв’язку із втратою го-
дувальника та щорічна допомога на оздоровлення зазначеним категоріям осіб [5].

Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей» 
визначає загальні засади соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей, забезпечує 
правове регулювання відносин у суспільстві, які спрямовані на реалізацію бездомними особами 
і безпритульними дітьми прав і свобод, передбачених Конституцією та законодавством України, 
створює умови для діяльності громадських та благодійних організацій, що працюють у сфері 
соціального захисту населення [5].

Норми цього акту визначають, що головним суб’єктом, який повинен здійснювати  
соціальний захист, є держава, однак, проаналізувавши положення Закону, зазначимо, що ос-
новним суб’єктом є місцеві органи влади та більшою мірою органи місцевого самоврядування. 
Так, в умовах децентралізації даний розподіл, звісно, є логічним, втім вбачається прогалиною те, 
що в Законі не визначено повноваження та компетенцію інших суб’єктів публічної адміністрації, 
які повинні забезпечувати основи соціальної захищеності населення.

Більшу деталізацію та визначення особливостей соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування здійснено в Законі України «Про забезпечення організа-
ційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського пі-
клування». Зокрема, цим Законом визначено правові, організаційні, соціальні засади та гарантії 
державної підтримки дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, а також осіб із 
їх числа, і він є складовою частиною законодавства про охорону дитинства [6].

Законом України «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх 
сімей» визначено, що соціальний захист військовослужбовців – це діяльність (функція) держави, 
спрямована на встановлення системи правових і соціальних гарантій, що забезпечують реалізацію  
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конституційних прав і свобод, задоволення матеріальних і духовних потреб військовослужбов-
ців відповідно до особливого виду їх службової діяльності, статусу в суспільстві, підтримання 
соціальної стабільності у військовому середовищі. Це право на забезпечення їх у разі повної, 
часткової або тимчасової втрати працездатності, втрати годувальника, безробіття з незалежних 
від них обставин, у старості, а також в інших випадках, передбачених законом [7]. Даним актом 
встановлені юридичні гарантії їх соціального захисту; заборони та обмеження, що виникають  
у зв’язку з наявним у них статусу; урегульовано питання виплат військовослужбовцям матеріаль-
ного і грошового забезпечення; особливості соціального захисту пенсіонерів та осіб з інвалідні-
стю з числа військовослужбовців; пенсійне забезпечення військовослужбовців тощо. 

Окремі питання соціального захисту військовослужбовців визначені в Законі України 
«Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб» [8].

Норми Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 
визначають правовий статус ветеранів війни, забезпечують створення належних умов для їх жит-
тєзабезпечення, сприяють формуванню в суспільстві шанобливого ставлення до них [9]. А та-
кож встановлюють пільги та юридичні гарантії їх соціального захисту для таких категорій, як:  
1) учасники бойових дій та особи, прирівняні до них; 2) особи з інвалідністю внаслідок війни; 
3) учасники війни; 4) особи, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною; 5) постраждалі 
учасники Революції Гідності.

Законом України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» ви-
значено основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні і гарантовано їм рівні з усіма 
іншими громадянами можливості для участі в економічній, політичній і соціальній сферах життя 
суспільства, створення необхідних умов, які дають можливість особам з інвалідністю ефективно 
реалізувати права та свободи людини і громадянина та вести повноцінний спосіб життя згідно  
з індивідуальними можливостями, здібностями й інтересами [10].

Соціальний захист осіб з інвалідністю є складником діяльності держави щодо забезпечен-
ня прав і можливостей осіб з інвалідністю нарівні з іншими громадянами та полягає у наданні 
пенсії, державної допомоги, компенсаційних та інших виплат, пільг, соціальних послуг, здійс-
ненні реабілітаційних заходів, встановленні опіки (піклування) або забезпеченні стороннього 
догляду.

Пільги особам з інвалідністю надаються на підставі посвідчення, яке підтверджує відпо-
відний статус, пенсійного посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної 
допомоги відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам з інвалід-
ністю з дитинства та дітям з інвалідністю» [11], «Про державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю» [12], в яких зазначено групу та причи-
ну інвалідності (для повнолітніх осіб), категорію «дитина з інвалідністю» (для дітей), а також  
у відповідних випадках вказано їх основні нозологічні форми захворювань (по зору, слуху та  
з ураженням опорно-рухового апарату). Особам з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи 
соціальну допомогу відповідно до законів України «Про державну соціальну допомогу особам 
з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю», «Про державну соціальну допомогу особам, 
які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю», пільги надаються на підставі довідки, 
що безоплатно видається структурними підрозділами соціального захисту населення районних, 
районних у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчими органами місь-
ких рад за місцем проживання, в якій зазначаються прізвище, ім’я, по батькові, група та причина 
інвалідності, а також у відповідних випадках – основні нозологічні форми захворювань (по зору, 
слуху та з ураженням опорно-рухового апарату) [11, ст. 4].

Однак норми цього Закону не позбавлені недоліків, а деякі з них взагалі є «мертвими». 
Для прикладу сьогодні ускладнено реалізацію особами з інвалідністю права на самостій-

ний спосіб життя, адже часто житло, у якому проживає маломобільна особа з інвалідністю, не 
пристосовано до її потреб. Водночас органи місцевого самоврядування, усупереч законодавчим 
вимогам, не здійснюють заходи із забезпечення фізичної доступності такого житлового при-
міщення для його мешканця, у тому числі через відсутність необхідних для цього фінансових 
ресурсів. Не практикується й заміна житлової площі. Процедури з підготовки документації на 
перепланування житлового приміщення є надто складними.

Причина цьому – наявність у зазначеному Законі України непрацюючої норми. Так, ч. 3 ст. 30  
Закону передбачає, що якщо житло особи неможливо обладнати та пристосувати відповідно до 
індивідуальної програми реабілітації, може провадитися заміна жилої площі. Слід відзначити, 
що сьогодні реальний механізм її реалізації відсутній, а прецедентів з заміною житла немає. Не 
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дивлячись на те, що абз. 8 п. 7 Указу Президента України «Про заходи, спрямовані на забезпечен-
ня додержання прав осіб з інвалідністю» надано указівку щодо удосконалення порядку надання 
особам з інвалідністю пристосованого житла, передбачивши, зокрема, механізм заміни житла  
в разі його невідповідності вимогам безперешкодного доступу та неможливості пристосуван-
ня до потреб осіб з інвалідністю [13]. Водночас постанова Ради Міністрів Української РСР від 
31 січня 1986 р. № 31 «Про затвердження Правил обміну жилих приміщень в Українській РСР» 
окресленої проблеми не вирішує, оскільки є вкрай застарілою.

Вищезазначене зумовлює ситуацію, за якої досі поширеною є практика інституалізації 
осіб з інвалідністю.

Водночас слід відзначити, що проаналізувавши положення цих актів, можемо констатува-
ти, що до категорій осіб, які потребують соціального захисту, належить величезна їх кількість. 
Причому залежно від певних особливостей, якими вони наділені, всі особи можуть бути скоопе-
ровані в окремі види. Разом з тим слід відзначити, що сьогодні чисельність осіб, які потребують 
соціального захисту, є настільки великою, що це негативне явище призводить до неспроможно-
сті державних фондів фінансувати їх у повному обсязі. Так, Міністерство соціальної політики 
повідомляє, що в цілому на виплати всіх державних соціальних допомоги, пільг, компенсацій  
і преференцій у держбюджеті на 2018 рік було закладено близько 30–33 млрд грн, але якщо роз-
рахувати всю кількість пільг, яка існує в нинішньому законодавстві, то, за оцінкою експертів, 
для їх обслуговування необхідна сума, яка співрозмірна сумі приблизно половини державного 
бюджету – майже 120–140 млрд гривень. Тобто має місце збільшення зобов’язань за пільгами 
без наявності відповідних джерел їх фінансування. Відзначимо, що в Законі України «Про Дер-
жавний бюджет на 2019 рік» [14] передбачено, що Міжнародний банк реконструкції та розвитку 
виділить України 300 000 дол. США на модернізацію системи соціальної підтримки населення 
України в рамках спільного міжнародного проекту «Модернізація системи соціальної підтримки 
населення України».

Окрім того, поряд з вищезазначеними нормативно-правовими актами існують також і інші 
закони України, які урегульовують окремі питання соціального захисту, зокрема, закони України 
«Про соціальні послуги» [15], «Про соціальну адаптацію осіб, які відбували покарання у виді 
обмеження волі або позбавлення волі на певний строк» [15], «Про охорону дитинства» [17], «Про 
житловий фонд соціального призначення» [18], «Про свободу пересування та вільний вибір міс-
ця проживання в Україні» [19], «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб» 
[20], «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» [21] тощо.

Висновки. Разом з тим, підсумовуючи вищевикладене, відзначимо, що сучасне націо-
нальне законодавство, яким урегульовано питання соціального захисту, є дуже розгалуженим та 
не позбавлене недоліків, які викликані наявністю правових прогалин та колізій під час одночас-
ного трактування положень законів, наприклад, щодо пенсіонерів, безробітних, дітей (окремих їх 
категорій), ветеранів війни, чорнобильців, осіб з інвалідністю, малозабезпечених сімей та інших 
категорій соціально незахищених верств населення. 

Саме тому вважаємо за необхідне вести мову про необхідність прийняття єдиного коди-
фікованого нормативно-правового акту в сфері соціального захисту населення – Соціального 
кодексу України, який би систематизував норми різних законів України щодо соціального захи-
сту населення, забезпечував підвищення рівня соціального захисту населення України шляхом 
удосконалення і систематизації соціального законодавства, гармонізував би положення націо-
нального законодавства з нормами міжнародного законодавства в досліджуваній сфері. Також з 
прийняттям такого кодексу будуть встановлені єдині норми, нормативи, стандарти соціального 
захисту.

Структурно пропонуємо цей кодекс поділити на три частини: 1. Загальна частина;  
2. Спеціальна частина; 3. Особлива частина.

У загальну частину включені норми, що визначають понятійно-категоріальний апарат, 
основи правового регулювання реалізації соціального захисту та організаційно-правових форм 
її здійснення, принципи соціального захисту, юридичні гарантії соціального захисту права на 
соціальний захист. 

Спеціальна частина складається з норм, що регулюють конкретні види та форми соці-
ального захисту, визначають чинники соціальних ризиків, встановлюють норми та нормативи, 
стандарти соціального захисту, розкривають повноваження та компетенцію суб’єктів здійснення 
соціального захисту – державні органи, недержавні організації, участь міжнародних суб’єктів; 
встановлюють гарантії судового та позасудового захисту права на соціальний захист.
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Особлива частина охоплює особливості соціального захисту різних категорій осіб – гро-
мадян України, іноземців та осіб без громадянства, з урахуванням їх адміністративно-правового 
статусу, а також види пільг і компенсацій окремим категоріям громадян залежно від їх професій-
ної діяльності, віку, матеріального становища, приналежності до соціально незахищеної катего-
рії осіб тощо.
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ЗАГАЛЬНОТЕОРЕТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА МЕХАНІЗМУ 
МІЖНАРОДНО-ПРАВОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОХОРОНИ ПРАЦІ: 

ЗНАЧЕННЯ ТА СУТНІСТЬ

Сформовано авторське визначення понять «механізм правового забезпечення» 
та «механізм правового регулювання». Встановлено їхній взаємозв’язок, який 
розкривається через поглинання поняттям «механізм правового забезпечення 
дефініції» механізму правового регулювання. Цей висновок може бути важливим 
у контексті використання наукових робіт, присвячених механізму правового 
регулювання, в подальших деталізованих дослідженнях – механізму правового 
забезпечення для більш детальної його характеристики. Визначено, що ознаками 
норм як елемента міжнародного механізму правового забезпечення охорони праці 
є: юридична значущість; регулятивний характер; соціальний характер. З’ясовано, 
що на практиці правил про надання додаткових відпусток за роботу у шкідливих 
і небезпечних умовах праці часто не дотримуються роботодавці, а працівники, 
своєю чергою, або не знають про наявність у них права на щорічну додаткову 
оплачувану відпустку, або не хочуть починати полеміку з роботодавцем під 
загрозою звільнення. Наголошено, що однією з важливих гарантій дотримання 
законодавства у сфері охорони праці є створення спеціальних органів, метою 
діяльності яких є забезпечення дотримання встановлених правил. Надано 
визначення міжнародному механізму правового забезпечення охорони праці та 
проаналізовано його структурні елементи, а саме норми, гарантії та суб’єктів, 
що діють нині, а також виділено їхні ознаки. Виявлено, що найбільший вплив на 
забезпечення охорони праці на міжнародному рівні здійснюється Міжнародною 
організацією праці, тому проаналізовано нормативно-правові акти у сфері охорони 
праці, встановлені ними правила поведінки та гарантії забезпечення дотримання 
відповідних правил. Зроблено висновок, що до ознак гарантій як складника 
механізму правового регулювання охорони праці ми можемо зарахувати такі: 
а) нормативний характер: встановлені гарантії за своєю природою є нормами права, 
що, своєю чергою, дає змогу дійти висновку про належність ознак норм права до 
гарантій; б) охоронюваний характер: гарантії є нормами права, що встановлюють 
умови застосування прав та обов’язків суб’єктами відносин у сфері охорони праці, 
а також встановлюють правила реагування компетентних органів на порушення 
правил поведінки в цій сфері.

Ключові слова: наймані працівники, законодавство, роботодавці, 
профілактика, трудове законодавство.

The author's definition of the concept of the mechanism of legal support and the 
mechanism of legal regulation has been formed. Their relationship is established, which 
is revealed through the absorption of the concept of legal support for the definition of 
the mechanism of legal regulation. This conclusion may be important in the context 
of the use of scientific works on the mechanism of legal regulation in further detailed 
studies of the mechanism of legal support for its more detailed characterization. It is 
determined that the signs of the norms, as an element of the international mechanism 
of legal protection of labor protection are: legal significance; regulatory nature; social 
nature. It has been found that, in practice, the rules for granting additional leave for work 
in hazardous and hazardous working conditions are often not observed by employers, and 
workers, in turn, are either unaware of their entitlement to an annual additional paid leave 
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or do not want to start a controversy with employer at risk of dismissal. It is emphasized 
that one of the important guarantees for the observance of the legislation in the field of 
labor protection is the creation of special bodies whose purpose is to ensure compliance 
with the established rules. The definition of the international mechanism of legal 
protection of labor protection is given and its structural elements are analyzed, namely 
norms, guarantees and entities currently in force, as well as their features. It is revealed 
that the greatest influence on labor protection at the international level is exercised by 
the International Labor Organization, therefore the normative legal acts in the field of 
labor protection are analyzed, the rules of behavior established by them and guarantees 
of ensuring compliance with the relevant rules are established. It has been concluded 
that the following can be attributed to the features of guarantees as a constituent of the 
mechanism of legal regulation of labor protection: a) normative nature: the established 
guarantees are by nature rules of law, which in turn allows to conclude that the features 
of the rules of law are safeguards; b) рrotected nature: safeguards are rules of law that set 
out the conditions for the exercise of rights and obligations by the subjects of relations 
in the field of occupational safety, as well as set rules for the response of competent 
authorities to violations of the rules of conduct in this field.

Key words: employees, legislation, employers, prevention, labor law.

Вступ. Головною ознакою цивілізованого європейського суспільства є високий рівень до-
тримання прав людини і, насамперед, прав особи у сфері праці, що закріплюються профільним 
законодавством. Водночас, незважаючи на те, що забезпечувати права найманих працівників мають 
положення трудового права, основною проблемою є реалізація належного стану фактичних трудо-
вих правовідносин у суспільстві належного та режиму використання найманої праці, за яких усі ви-
моги законодавства та встановлені ними права й інтереси найманих працівників були б дотримані.

Забезпечення законності у відносинах охорони праці є комплексною категорією, яку варто 
розглядати як сукупність динамічних правових елементів, кожен з яких відіграє свою конкретну 
роль у забезпеченні законності у відповідних правовідносинах. Кожен із таких елементів виконує 
відповідні функції у правовому забезпеченні законності, створюючи єдиний системний механізм 
динамічних елементів, основною метою якого є забезпечити законність у суспільних відносинах, 
що врегульовані положеннями про охорону праці. Тому дослідження такого механізму дасть змо-
гу більш комплексно підійти до вивчення категорії законності та її функціонального динамічного 
вияву в системі правовідносин у сфері охорони праці.

Зазначимо, що упровадження дієвого механізму застосування правових засобів забезпе-
чення охорони праці є запорукою досягнення необхідного рівня ефективності забезпечення без-
печного виконання працівниками своєї трудової функції. Без налагодження ефективної системи 
заходів, що входять до механізму забезпечення, норми, що закріплюють комплекс прав у сфері 
охорони праці, набувають статусу декларативних, фактично без реальної можливості забезпечен-
ня їх дотримання та реалізації.

Дослідження питань, пов’язаних із механізмом правового забезпечення охорони праці,  
в тому числі в межах міжнародного регулювання, стали предметом наукового інтересу таких вче-
них, як С.С. Алєксєєв, В.С. Венедіктов, Ю.А. Вєдєрніков, О.Е. Данильян, І.В. Дашутін, В.О. Де-
миденко, Р.Я. Демків, А.Д. Зайкін, Р.В. Зуєв, М.І. Іншин, Т.Г. Корж-Ісаєва,  Ю.В. Кривицький, 
О.М. Куракін, І.В. Лагутіна, О.М. Литвинов, Я.В. Лазур, Е.Я. Мотьвилавка, О.І. Наливайка, 
О.В. Негодченко, В.А. Ойгензіхт, О.В. Петришин, В.В. Радзієвська, Н.П. Свиридюк, О.Г. Середа, 
B.C. Сірко, М.В. Цвік, Г.І. Чанишева, В.І. Шевченко.

Результати дослідження. Актуальність цього дослідження пов’язана зі станом фактично-
го забезпечення законності у взаємовідносинах між роботодавцем та працівником, який корелю-
ється із перехідним періодом правового забезпечення від адміністративно-командної економіки, 
в часи якої єдиним роботодавцем була держава, до ринкової моделі, що передбачає визначення 
роботодавцем кожного окремого власника підприємства. Цей перехідний період характеризуєть-
ся наявністю значної застарілості правових норм, які за своєю природою були призначені до 
регулювання трудових відносин за іншої економічної моделі, та потребує значного оновлення та 
узгодження із сучасним рівнем суспільних відносин. У цьому аспекті орієнтиром до реформу-
вання можуть стати міжнародні нормативно-правові акти, які увібрали в себе позитивний досвід 
багатьох країн світу, як частина багатогранного міжнародного механізму правового забезпечення 
охорони праці.
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Міжнародні нормативно-правові акти про працю, безперечно, є джерелами трудового пра-
ва. При цьому, згідно із встановленою ієрархією у правовій силі відповідних актів, вони мають 
пріоритет над внутрішнім законодавством, якщо не суперечать Конституції України, що зумов-
лює необхідність їх додаткового дослідження з метою імплементації та застосування. Мова йде, 
зокрема, про ратифіковані конвенції Міжнародної організації праці, норми Європейської конвен-
ції з прав людини у частині, що стосується трудових відносин.

Так, проголосивши «доктрину євроінтеграції», Україна визначила, що для країни надзви-
чайно важливими є соціальні стандарти, закріплені в актах Ради Європи. Одним з основних ак-
тів, прийнятих для забезпечення соціальних прав, звичайно, є Європейська соціальна хартія, під-
писана З травня 1996 р. та ратифікована Україною у 2006 р. Відповідно до Закону України «Про 
ратифікацію Європейської соціальної хартії (переглянутої)» Україна взяла на себе зобов’язання 
вважати ч. І Хартії декларацією цілей, здійснення яких вона прагнутиме відповідними засобами. 
Основна частина статей, які визнані обов’язковими до виконання для України, стосується трудо-
вих прав людини [1, с. 418]. Ратифікувавши Хартію, Україна створила правову основу для прове-
дення реформ у соціальній сфері та внесення відповідних змін до національного законодавства, 
узгоджуючи його з вимогами цього документа. Хартією передбачено дві системи контролю за 
виконанням зобов’язань: подання національних доповідей (звітів) і право колективного оскар-
ження. Відповідно до вимог Хартії, Україна зобов’язана щорічно направляти національні допо-
віді про виконання вимог за статтями однієї з чотирьох тематичних груп, в яких має звітувати, 
як саме виконуються взяті нею зобов’язання. Особливістю доповідей є те, що держава зобов’я-
зана звітувати не лише за стан правової відповідності національного законодавства положенням 
Хартії, але й практичної її реалізації із застосуванням статистичних відомостей за відповідними 
питаннями [2, с. 43]. Отже, можемо спостерігати застосування в Україні міжнародного механізму 
охорони праці через імплементацію норм міжнародних нормативно-правових актів як складових 
елементів відповідного механізму.

Положення Хартії зобов’язують роботодавців усувати ризики, пов’язані з виконанням 
робіт у шкідливих і небезпечних умовах праці, а там, де неможливо усунути або достатньою 
мірою знизити їх вплив, забезпечити захист іншим чином. Роботодавцю необхідно або надавати 
таким працівникам щорічну додаткову відпустку, або встановлювати скорочений робочий час на 
таких роботах. Трудове законодавство України повністю виконує зазначену вимогу, встановлену 
Хартією. Однак на практиці правил про надання додаткових відпусток за роботу у шкідливих  
і небезпечних умовах праці часто не дотримуються роботодавці, а працівники, своєю чергою, або 
не знають про наявність у них права на щорічну додаткову оплачувану відпустку, або не хочуть 
починати полеміку з роботодавцем під загрозою звільнення.

Досліджуючи акти МОП щодо охорони праці безпосередньо, зазначимо, що І.Я. Кисельов 
пропонує класифікувати їх як акти, якими встановлюються міжнародні правила безпеки і гігієни 
праці, та акти, що спрямовані на забезпечення дотримання цих правил [3, с. 520–521]. Відповідна 
класифікація є достатньо обґрунтованою, в тому числі, з огляду на те, що механізм правового 
забезпечення охорони праці становлять не тільки норми, але і гарантії їх виконання. Таким чи-
ном, відповідна класифікація актів МОП збігається зі змістом механізму правового забезпечення, 
зокрема, нормами є правила безпеки та гігієни праці, тоді як гарантіями є акти, які спрямовані на 
забезпечення дотримання цих правил.

Враховуючи цю класифікацію, О.Г. Середа пропонує зарахування конкретних актів до 
відповідних груп. До першої групи, на наш погляд, доцільно зарахувати: 1) принципи національ-
ної державної політики в царині безпеки та гігієни праці (Конвенція № 155 і Рекомендація № 
164); 2) загальні та галузеві правила з техніки безпеки і спеціальні технічні правила оснащення 
верстатів і машин захисними пристроями (Конвенція № 119 і Рекомендація № 118); 3) правила 
з гігієни праці (повітря, шум, вібрація), забезпечення гігієни праці за використання на виробни-
цтві хімічних речовин (Конвенції № 148, 177, Рекомендації № 156, 177); галузеві правила з гігі-
єни праці у промисловості, у торгівлі, в установах, на морському транспорті (Конвенція № 120, 
Рекомендація № 120); санітарно-гігієнічні правила, що захищають працівників від виробничих 
загроз у вигляді небезпечних токсичних речовин: бензолу, азбесту, білого фосфору, канцероген-
них речовин, свинцевих білил, радіації, спор сибірської виразки (із цих питань прийнято більше  
10 конвенцій); 4) заходи щодо запобігання нещасних випадків на виробництві (Конвенція № 174 
і Рекомендація № 181); 5) міжнародні стандарти з перенесення і пересування тягарів (Конвенція 
№ 127 і Рекомендація № 128); 6) медичний огляд трудящих, зайнятих на особливо шкідливих 
роботах (Рекомендація № 97). До другої групи належать: 1) створення на підприємствах служб 
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гігієни праці (Конвенція № 161 і Рекомендація № 171); 2) інспекція праці у промисловості, тор-
гівлі, сільському господарстві, у будівництві, на транспорті, в гірничодобувній промисловості 
(Конвенція № 81, Протокол 1995 р. до Конвенції № 81, Конвенція № 129, рекомендації № 81, 
82, 133) [4, c. 220]. Цілком погоджуємось із проведеним вченою аналізом та виокремленням від-
повідних актів із визначенням їх належності до окремої групи. Можемо зазначити, що першій 
групі відповідають саме встановлені МОП правила щодо забезпечення охорони праці, тоді як 
створення спеціальних органів, до повноважень яких входить контроль за дотриманням встанов-
лених правил, на нашу думку, цілком відповідає другій групі актів, які приймались на забезпечен-
ня виконання встановлених правил та за своєю природою є гарантіями дотримання нормативів  
та стандартів охорони праці.

Зазначається, що завдяки актам першої групи здійснюється розвиток законодавства, 
оскільки встановлюється значна кількість техніко-юридичних стандартів та правил [5, с. 263].  
Зокрема, за загальним правилом, на роботодавця покладається обов’язок створити та облашту-
вати працівникам умови праці, що будуть відповідати вимогам безпеки. Вказується, що відпо-
відний обов’язок роботодавця як сторони трудового договору складається з окремих елементів,  
а саме: обов’язки забезпечити безпеку виробничих приміщень, устаткування, технологічних про-
цесів та надати працівнику необхідні для індивідуального захисту засоби, надати робітнику необ-
хідну для безпечного виконання трудової функції інформації, а також проводити медичні огляди 
працівників у разі такої необхідності [6, с. 114]. Таким чином встановлюється система правил 
щодо організації охорони праці, встановлення стандартів, яких мають дотримуватись роботодав-
ці, які є особами, що відповідальні за встановлення належних умов праці для своїх працівників. 
Встановлення окремих обов’язків, які передбачають конкретні правила для роботодавців, без-
заперечно, є важливим елементом норм права як елемента механізму правового забезпечення  
з метою розвитку і урегулювання відносин в сфері охорони праці.

Враховуючи наведений аналіз, можемо зазначити, що ознаками норм як елемента міжна-
родного механізму правового забезпечення охорони праці є:

1) юридична значущість. Норми мають безпосередній вплив на відносини у сфері охорони 
праці, оскільки встановлюють правило поведінки для суб’єктів відповідних правовідносин;

2) регулятивний характер. Норми призначені для надання суб’єктам правовідносин у сфе-
рі охорони праці комплексу прав та покладення на них низки обов’язків;

3) соціальний характер. Метою встановлення норм у сфері охорони праці є забезпечення 
працівників безпечними умовами праці.

Іншим важливим елементом механізму правового регулювання є гарантії, оскільки саме 
встановлення будь-якого обов’язку не може гарантувати його належне виконання тими суб’єкта-
ми, на яких він покладається. Відповідна необхідність встановлення гарантій підтверджується 
О.І. Наливайко, який зазначає, що не забезпечені засобами захисту права є лише декларатив-
ними права в разі їх порушення [7, с. 13]. Цілком погоджуємось із науковцем, оскільки відсут-
ність контролю за дотриманням прав та виконанням обов’язків і відсутність окремих гарантій 
та можливостей захисту не може вказувати на належний стан правового забезпечення, оскільки 
встановлені правила поведінки не є гарантованими до виконання, що нівелює можливість вико-
ристання механізму правового забезпечення з метою досягнення необхідного рівня урегульова-
ності правовідносин.

Однією із важливих гарантій дотримання законодавства у сфері охорони праці є створен-
ня спеціальних органів, метою діяльності яких є забезпечення дотримання встановлених правил. 
М. Зоммер зазначає, що дотримання норм міжнародного права відповідно до їх визначення МОП 
має стати звичайною справою в усіх країнах планети [8, с. 36]. Враховуючи кількість членів 
МОП, відповідна практика та ціль не є недосяжною, а завдяки створенню відповідних органів та 
їх належній роботі можна забезпечити належні стандарти дотримання необхідних для безпечної 
праці правил. Відповідна увага до актів цієї організації та необхідності їх застосування в макси-
мальній кількості країн пов’язана із високим рівнем розробки методів регулювання, закладених  
у прийнятті організацією норми, що ґрунтується на значних аналітичних дослідженнях успіш-
ного досвіду ефективного регулювання трудових відносин, в тому числі у сфері охорони праці.

Так, ст. 1 та ст. 22 Конвенції МОП № 81 1947 р. передбачено обов’язок за країнами – чле-
нами МОП створювати інспекції праці на промислових та торговельних підприємствах. Ст. 2 цієї 
Конвенції визначає мету діяльності відповідних інспекцій, а саме забезпечення належного засто-
сування норм і стандартів охорони праці. Саме у відповідних цілях інспектори наділені правом 
безперешкодно та в будь-який час інспектувати підприємство, при цьому отримуючи доступ до 
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будь-яких приміщень та документів [9]. Зазначимо, що діяльність відповідних інспекцій є дієвим 
механізмом дотримання законодавства у сфері трудових відносин загалом та охорони праці зо-
крема. Необхідно вказати, що зазначена вище конвенція є ратифікованою в Україні, на виконання 
положень якої свої повноваження реалізує Державна служба праці України, яка особливо після 
збільшення санкцій за недотримання трудового законодавства здійснює досить активну діяль-
ність із виявлення та покарання порушників чинних правил трудових відносин. 

Додатково, з профілактичною метою, відповідно до Конвенції МОП від 26.06.1985 р.  
№ 161 [10], в країнах, в яких ратифіковано відповідну Конвенцію мають створювати служби гі-
гієни праці, до сфери відповідальності яких належать профілактичні функції та консультування 
суб’єктів трудових правовідносин щодо питань, які виникають у зв’язку з гігієною праці та її 
забезпеченням. Необхідно зазначити, що, незважаючи на ратифікацію Україною цієї конвенції, 
єдиного органу, на якого покладались би вищевказані функції, нині не створено.

М.І. Іншин вказує, що національні органи, до повноважень яких входять питання дотри-
мання трудового законодавства, мають регулярно здійснювати моніторинг своїх програм та про-
цедур нагляду, при цьому приділяючи особливу увагу секторам, в яких працюючі жінки ста-
новлять значну частку [11, с. 920]. Підтримуємо відповідну позицію, оскільки правовідносини  
у сфері охорони праці не є статичними, а у зв’язку з їхнім розвитком питання стандартів та контр-
олю за їх дотриманням має змінюватись відповідно до змін у правовідносинах, що забезпечить 
належний рівень узгодженості у сфері регулювання.

Підсумовуючи, необхідно зазначити, що до ознак гарантій як складової частини механіз-
му правового регулювання охорони праці ми можемо зарахувати такі:

1) нормативний характер. Встановлені гарантії за своєю природою є нормами права, що, 
своєю чергою, дозволяє зробити висновок про належність ознак норм права до гарантій; 

2) охоронюваний характер. Гарантії є нормами права, що встановлюють умови застосу-
вання прав та обов’язків суб’єктами відносин у сфері охорони праці, а також встановлюють пра-
вила реагування компетентних органів на порушення правил поведінки у цій сфері.

Висновки. Проведений нами аналіз міжнародного механізму правового забезпечення охо-
рони праці свідчить про низький рівень дослідження питання, що, вочевидь, пов’язано із специ-
фічністю розглядуваного питання. Тому для формування висновків нами було використано нау-
кові доробки вчених щодо загальних понять, які формують дефініцію міжнародного механізму 
правового забезпечення охорони праці.

У процесі дослідження нами сформовано авторське визначення понять механізму право-
вого забезпечення та механізму правового регулювання. Встановлено їх взаємозв’язок, який роз-
кривається через поглинання поняттям «механізм правового забезпечення дефініції» механізму 
правового регулювання. Цей висновок може бути важливим у контексті використання наукових 
робіт, присвячених механізму правового регулювання, в подальших деталізованих дослідженнях 
механізму правового забезпечення для більш детальної його характеристики.

Надано визначення міжнародному механізму правового забезпечення охорони праці та 
проаналізовано його структурні елементи, а саме норми, гарантії та суб’єктів, що діють нині,  
а також виділено їхні ознаки. Виявлено, що найбільший вплив на забезпечення охорони праці на 
міжнародному рівні здійснюється Міжнародною організацією праці, тому проаналізовано нор-
мативно-правові акти у сфері охорони праці, встановлені ними правила поведінки та гарантії 
забезпечення дотримання відповідних правил.

Враховуючи важливе значення міжнародних нормативно-правових актів із метою регулю-
вання відносин з охорони праці, вважаємо, що питання дослідження та формування ефективного 
міжнародного механізму правового забезпечення охорони праці потребує подальших досліджень.
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ЛЕВКІВСЬКА В.М.

ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА ЯК ПРЕДМЕТ ЦИВІЛЬНОГО ОБОРОТУ

Стаття присвячена дослідженню особливостей здійснення цивільного обороту, 
предметом якого виступає земельна ділянка. Метою даної статті є аналіз сучасного 
стану організаційно-правового забезпечення правового режиму земельної ділянки 
як предмета цивільного обороту. Розкрито сутність та зміст цивільного обороту. 
Визначені особливості та можливості його реалізації в земельних відносинах, 
виключаючи правочини з купівлі продажу земельних ділянок. Детермінується 
особливість земельної ділянки як предмета цивільного обороту. Досліджується 
особливість цивільного обороту, предметом якого виступають права на земельні 
ділянки та зобов’язання, пов’язані з їхнім титулом. Розкриваються дискутивні 
питання стосовно мораторію на продаж земельних ділянок та його впливу на 
ефективність перебування їх у цивільному обороті. Обстоюється точка зору, згідно 
з якою для цілей реалізації економічного потенціалу земельних ділянок під час їх 
цивільного обороту необов’язковим є зняття мораторію на їх продаж. Констатовано, 
що земельна ділянка повинна бути індивідуалізована, мати такий правовий статус, 
який дає можливість їй виступати об’єктом цивільного обороту, а також її власник 
повинен мати відповідний титул, в якому визначається індивідуальні риси такої 
ділянки та її цільове призначення. Відзначено, що цивільний оборот, предметом 
якого виступає земельна ділянка, є способом реалізації економічних інтересів 
суб’єктів суспільних відносин. Саме тому земельна ділянка розуміється як 
правовий вираз землі, як унікальний економічний активу. Ураховуючи економічний 
зміст відносин із приводу земельної ділянки, цивільний оборот може мати будь-
яку форму, яка передбачає реалізацію економічних прав та інтересів його сторін. 
У цьому контексті цивільний оборот земельної ділянки може відбуватися через 
відносини купівлі-продажу, іпотеки, оренди, міни, спадкування. Зроблено 
висновок, що кожна земельна ділянка має цільове призначення, але у випадку 
відносин купівлі-продажу, іпотеки, міни, спадкування тощо відносини оренди не 
передбачають можливості набуття права власності на земельну ділянку. 

Ключові слова: цивільний оборот, земельна ділянка, оренда землі, купівля- 
продаж землі, право власності на землю.

The article is devoted to the study of the peculiarities of the civil turnover, the 
subject of which is the land. The purpose of this article is to analyze the current state 
of organizational and legislative support of the legal regime of the land as a subject 
of civil turnover. The essence and content of the civil turnover have been revealed. 
The specificity and possibilities of its realization in land relations, the sale of land 
plots including, have been singled out. The peculiarity of the land plot as a subject of 
civil turnover has been determined. The peculiarities of the civil turnover have been 
investigated, the subject of which is the rights to the land plots and the obligations related 
to their title. Disputable questions have been raised regarding the moratorium on the sale 
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of land and the impact on its effectiveness in the civil turnover. The idea is supported 
that removing the moratorium on the land sale for the purpose of realizing its economic 
potential is not obligatory in civil turnover. It has been stated that the land plot must be 
privatised and have such a legal status that enables it to be an object of civil trade, and its 
owner must have an appropriate title, which defines the individual features of such land 
and its intended use. The civil turnover of the land is a way of realizing the economic 
interests of the subjects of social relations. Cosequently the land is defined as a legal 
expression of land, as a unique economic asset. Considering the economic essence of 
relations concerning the land plot, the civil turnover can take any form that provides the 
realization of the economic rights and interests of the parties. In this context, the civil 
turnover of the land can occur due to its purchase and sale, mortgage, lease, exchange 
and inheritance. The conclusion was made that each land plot has a designated purpose, 
but in the case of sale and purchase relations, mortgages, permutation, inheritance, etc., 
the lease relations do not provide for the possibility of acquiring the land ownership.

Key words: civil turnover, land plot, land lease, purchase and sale of land, land 
ownership.

Вступ. Правова наука завжди мала надзвичайну утилітарність, оскільки забезпечувала 
регулювання соціально-економічних процесів у спосіб, який би дав змогу досягнути максималь-
ного ефекту від таких процесів. Ефектом у даному випадку слід вважати рівень корисності, який 
частіше за все прийнято виражати в кількісному, надто грошовому вимірі. Тобто право як спосіб 
регулювання суспільних відносин виступає в певному підпорядкуванні соціально-економічного 
змісту таких відносин, і тому через ефективність механізмів правового регулювання зумовлюєть-
ся й економічна цінність чи значущість таких відносин. У випадку із правовим регулюванням зе-
мельних відносин сьогодні актуалізується питання перетворення землі на предмет відносин-ку-
півлі продажу, але виникає питання: ті цілі, які пропагуються в якості остаточного аргументу на 
користь продажу землі, можуть бути досягнуті в інший спосіб чи ні? Тобто чи можна створити 
привабливі та прозорі умови для реалізації економічного змісту земельних відносин без знят-
тя мораторію на продаж землі. Сьогодні земельні ділянки та землі так чи інакше виступають 
предметом певних моделей суспільних відносин, а економічний зміст таких відносин потребує 
з’ясування саме через ефективність правових механізмів їх регулювання. Іншими словами, ви-
никає нагальна потреба аналізу земельної ділянки як категорії права, яка виступає предметом 
цивільного обороту для доведення або спростування факту безапеляційності потреби у знятті мо-
раторію на продаж землі. Практична цінність результатів отриманих від дослідження правових 
механізмів регулювання цивільного обороту земельних ділянок полягає в тому, що ми плануємо 
отримати реальне бачення проблем та вузьких місць правового регулювання земельних відносин, 
від чого мінімізується їх економічний зміст. 

Ступінь наукового обґрунтування теми. Дослідження проблем цивільного обороту зе-
мельних ділянок є досить актуальними серед сучасних науковців. Зокрема, привертають увагу 
роботи таких учених, як Безух О.В., Боднар Т.В., Бурлаченко О.В., Дремлюга К.О., Кваша В. М., 
Кулинич О.П., Пейчев К.П., Сліпченко А.С., Ходико Ю.Є. та ін.

Разом із тим вимагає розширеного розуміння проблематика цивільного обороту земель-
них ділянок, що не пов’язано із класичним відчуженням у вигляді купівлі-продажу. 

Мета статті. Метою даної статті є аналіз сучасного стану організаційно-правового забез-
печення правового режиму земельної ділянки як предмета цивільного обороту.

Виклад матеріалу. Правовий режим будь-якої речі формує та визначає спосіб її існування 
у правовому вимірі, спосіб та характер реалізації відносин із приводу цієї речі, а також зумовлює 
особливості здійснення її цивільного обороту. Але для того щоб чітко встановити останні, необ-
хідно визначитися із самим терміном «цивільний оборот», а потім екстраполювати його на такий 
специфічний предмет суспільних відносин, як земельна ділянка. 

Як справедливо зазначає А.С. Сліпченко, «категорія «цивільний оборот» має свою базову 
одиницю, тобто те, що знаходиться в русі (розвитку), і цю функцію виконує стан присвоєності 
об’єкта. Без нього взагалі вести мову про цивільний оборот як процес неможливо, більше того, 
незважаючи на те, що цей стан постійно змінюється по відношенню до певних суб’єктів, він, як 
і належить базовій одиниці, зберігає свою ідентичність» [14, с. 8–10]. Ми підтримуємо цю точку 
зору та зазначаємо, що елемент присвоєння не слід ототожнювати з елементом «власність» або 
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«привласнення». Цивільний оборот передбачає два способи: відчуження та перехід. При чому 
цілком логічно, що під час переходу титул не відчужується, а матеріальний перехід здійснює 
лише сама річ по відношенню до особи, яка нею користується або її використовує. 

Загалом для цілей даної статті доцільно представити порівняння наукових підходів до 
розуміння категорії «цивільний оборот». Так, наприклад, А.С. Сліпченко розглядає цивіль-
ний оборот як правомірне відчуження або перехід об’єктів цивільного права від однієї особи 
до іншої [14, с. 15–18; 15, с. 130]. Тобто дослідник цивільний оборот розуміє в якості певно-
го процесу. Натомість О.В. Безух розуміє цивільний оборот в якості сукупності правочинів та 
системи суспільних відносин, в яких відбувається певний обмін правомочностей та зобов’язань  
[1, с. 38–40]. Дослідник застосовує системний підхід до аналізу вказаної цивільно-правової ка-
тегорії, при цьому акцентуючи увагу, що результатом його завжди буде зміна комплексу прав та 
обов’язків його учасників. Так само в якості сукупності правовідносин, що зумовлюють спосіб 
виникнення зобов’язань, пов’язаних із зміною особи, що володіє або користується річчю, цивіль-
ний оборот розглядає І.А. Полуяхтов [11, c. 22–25]. Дещо іншим є розуміння цивільного обороту 
в роботах В.М. Кваши. Так, він розглядає цивільний оборот як сукупність передбачених чинним 
законодавством економічних, соціальних та правових форм і засобів переходу права власності 
або користування річчю від однієї особи до іншої [8, с. 167]. Таке твердження дає нам певні під-
стави для розуміння цивільного обороту як інструменту реалізації економічних інтересів суб’єк-
тів суспільних відносин. Досить лаконічно ця теза підтверджується Т.В. Боднар, яка визначає 
цивільний оборот як спосіб переходу комплексу правомочностей із володіння або використання 
речі [3, с. 15–17]. Логічно уявляється, що весь цей комплекс правомочностей виступає правовим 
підґрунтям для подальшого використання предмета цивільного обороту, виходячи з економічних 
інтересів особи, яка цей комплекс набула.

Таким чином, можна зробити такі висновки:
– по-перше, цивільний оборот передбачає наявність суспільних відносин, предметом яких 

є речі або майнові права, що, хоча прямо і не відмічається науковцями, але їх відсилання до 
зобов’язань як елементу цивільного обороту може свідчити про зобов’язання, природою яких  
є майнові права;

– по-друге, для цивільного обороту важливою є номінальна зміна суб’єкта володіння, 
розпорядження та користування річчю, без обов’язковості зміни такою річчю просторового міс-
цезнаходження; 

– по-третє, цивільний оборот передбачає динаміку суспільних відносин, їхню активно-во-
льову складову частину з метою зміни комплексу правомочностей щодо володіння предметом 
цих відносин. 

Підтвердження того, що цивільний оборот не обов’язково пов’язаний із відчуженням речі, 
ми знаходимо у працях І.А. Полуяхтова, який відносить до цивільного обороту «речові договори,  
в межах яких майно одних осіб може надаватися іншим особам у користування» [11, с. 22]. А.С. Слі-
пченко вказує, що для цивільного обороту важливим є засоби, форми та способи його реалізації, 
оскільки саме вони ідентифікують характер та зміст суспільних відносин та подальшу правову 
долю титулу майна, яке виступає предметом цивільного обороту [16, с. 203]. Якщо ж говорити про 
оборот земельних ділянок, то слід розуміти, що способи переходу права власності на них, передача 
їх у користування тощо визначаються загальними особливостями функціонування ринку землі. 

Про особливості ринку землі та його співвідношення з обігом землі зазначав у своїй мо-
нографії ще П.Т. Саблук, вказуючи, що ринок землі – це економічна категорія, а обіг землі – 
виключно правова, розроблена на теоретичному рівні для практичного закріплення результату 
відносин на ринку землі [13, с. 260–265]. Розмежування економічного та юридичного змісту ка-
тегорій «ринок землі» та «обіг землі» є цілком логічним, оскільки земля є економічним ресур-
сом та одним із найбільш цінних активів. Тому право покликано, в даному випадку, забезпечити 
максимальну ефективність та раціональність використання економічного потенціалу земельної 
ділянки. Це означає, що форми та способи реалізації цивільного обороту землі повинні бути та-
кими, що здатні створити найбільш сприятливі економічні наслідки для особи, до якої відбувся 
перехід права власності, користування чи розпорядження земельною ділянкою.

Але розуміючи економічну цінність землі, слід розуміти і її суспільне призначення як за-
гальнонаціонального багатства, тому і виникає основна проблема щодо відкриття ринку землі для 
активного продажу земельних ділянок. Вона втілюється в обмеження земельних ділянок у цивіль-
ному обороті, що звертає нашу увагу і на ще одну досить цікаву особливість здійснення такого 
обороту щодо земельних ділянок. Заборона є владно-розпорядчою дією та накладається органами 
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адміністративної юрисдикції. Логічним із цього є висновок, що оборот земельних ділянок може 
здійснюватися також під впливом адміністративних актів, які визначають власника, розпорядника, 
користувача земельної ділянок. Щонайменше це стосується надання земельної ділянки громадянам 
під потреби сільськогосподарського характеру та для потреб індивідуального користування. 

Важливо також звернути увагу на ту обставину, що земля та земельна ділянка є досить 
специфічними економічними активами та виступають у якості предмета цивільного обороту ви-
ключно у вигляді заздалегідь визначеної у просторі в натурі площі земельної поверхні, яка піс-
ля свого виділення та закріплення певного статусу, а також отримання ідентифікуючої ознаки  
у вигляді спеціального кадастрового номеру набуває спеціальний правовий режим. Земельна  
ділянка є конкретним виразом землі як економічного активу в цілому. Земля являє собою шар 
суші, а земельна ділянка – лише виділену та обмежену межами її частину, із зазначенням кон-
кретного цільового призначення в залежності від того, яку саме частину поверхневого шару 
землі було виділено. Усе це зумовлює економічні властивості земельної ділянки, які уявляються 
певним набором характеристик, притаманних землі як економічному активу в цілому. 

Саме набір характеристик, спосіб використання земельної ділянки в господарському обігу 
і визначає правовий режим регулювання відносин із приводу такої земельної ділянки. Це, у свою 
чергу, впливає на повноту, характер і способи регулювання цивільного обороту, предметом якого 
виступає така земельна ділянка, оскільки вже сам по собі правовий режим визначає можливість 
віднесення її до категорії оборотоздатної.

Тому ми погоджуємося з В.М. Квашею, який зазначає, що «обіг землі» – оборот, який 
включає в себе перехід прав до іншої особи різними способами, встановленими законодавством, 
у тому числі на підставі адміністративних актів органів виконавчої влади» [8, с. 168].

Таким чином, можна зробити цілком обґрунтований висновок стосовно того, що для пе-
ребування у цивільному обороті земельна ділянка не обов’язково повинна бути предметом від-
носин купівлі-продажу. Сам по собі ринок землі і так існує, оскільки його економічний зміст 
полягає не в укладенні договорів купівлі-продажу, а в здатності отримувати певну економічну 
(грошову) корисність від правочинів, що вчиняються із землею. Цивільний оборот при цьому 
здійснюється стосовно земельних ділянок, які знаходяться у власності, але їх відчуження (зміна 
титульного власника) абсолютно неважливе. У такому розумінні співвідношення категорій «ци-
вільний оборот» та «земельна ділянка» ми приходимо до іншого важливого висновку: земельна 
ділянка є річчю, що перебуває в цивільному обороті, але з урахуванням особливостей та обме-
жень, що встановлюються законом. Це стосується, перш за все, правового режиму певних катего-
рій земель, які не будуть вступати предметом договорів купівлі-продажу, навіть якщо мораторій 
на такий продаж буде знято. З іншого боку, цивільна оборотоздатність земельних ділянок може 
характеризуватися як частково обмежена, але головний зміст їх кваліфікації в якості предмета 
такого обороту полягає в отриманні саме економічного результату, вираженого в додатковій вар-
тості від вчинення із земельними ділянками правочинів. 

Говорячи ж про випадки, коли земельна ділянка може бути предметом цивільного обороту, 
слід звернутися до результатів системного аналізу положень Земельного кодексу.

Загалом можна визначити такі основні форми цивільного обороту, предметом якого висту-
пає земельна ділянка: 

– купівля-продаж земельних ділянок (Глава 20 (ст. 127-ст. 132 ЗК України) та Глава 21 
(ст. 134-ст. 139 ЗК України));

– відносини застави (іпотеки), предметом яких виступають земельні ділянки (ст. 133 ЗК 
України);

– оренда земельних ділянок (ст. 93-97 ЗК України).
Купівля-продаж земельних ділянок є чи не найбільш складним інститутом сучасного зе-

мельного права, оскільки пов’язаний він із пошуком найбільш оптимального обсягу обмежень 
та гарантій збереження земель України як національного багатства. Ринок землі сьогодні об’єк-
тивно існує, оскільки існує попит та існує пропозиція, але здійснення правочинів не відбувається 
стосовно цілої низки категорій земельних ділянок:

– «сільськогосподарського призначення державної та комунальної власності;
– земельних ділянок, що надійшли у власність територіальних громад після припинення 

колективних господарств;
– земельних ділянок, які перебувають у власності громадян та юридичних осіб для веден-

ня товарного сільськогосподарського виробництва, для ведення особистого селянського госпо-
дарства, а також земельних часток (паїв), крім передачі їх у спадщину, обміну (міни)» [7].
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Тому можна цілком впевнено говорити, що всі інші категорії земельних ділянок, ті, які 
мають відповідний правовий режим та прямо не виключені із цивільного обороту нормами ЗК 
України, можуть бути предметом такого обороту. Але під час здійснення купівлі-продажу земель-
них ділянок необхідно враховувати притаманні лише їм ознаки, а саме:

– земельна ділянка відноситься до об’єкта нерухомості, оскільки вона не може змінювати 
свого просторового місцезнаходження;

– земельна ділянка не подільна річ, оскільки титул на неї видається в цілому без визначен-
ня складових її частин, що втілюється у відповідному правовстановлюючому документі, в якому 
зазначаються межі земельної ділянки та її загальний розмір, а також єдиний для всієї ділянки 
кадастровий номер;

– земельна ділянка – це індивідуально визначена та незмінна річ, оскільки будь-які зміни 
призводять до автоматичної зміни цілісності, що перетворює таку земельну ділянку вже на зов-
сім інший об’єкт нерухомості.

Хоча наведені особливості цілком відображають сутність земельної ділянки як предмета 
купівлі-продажу, разом із тим слід звернутися і до результатів досліджень К. П. Пейчева, який 
визначає земельну ділянку також як «складну річ, оскільки складається з поверхневого (грун-
тового) шару, а також водних об’єктів, лісів і багаторічних насаджень, які на ній знаходяться; 
а також неподільною річчю» [10, с. 184]. Усе це впливає на особливості здійснення цивільного 
обороту із приводу земельної ділянки, оскільки така його форма, як купівля-продаж, яка регулю-
ється положеннями глави 20 ЗК України «Продаж земельних ділянок або прав на них на підставі 
цивільно-правових договорів», визначає не лише певні обмеження для предмета таких відносин, 
але і встановлює особливий суб’єктний склад та навіть спеціальних порядок реалізації земель-
них ділянок. Більш детально такий порядок визначається положеннями Глави 21 ЗК України 
«Продаж земельних ділянок або прав на них на конкурентних засадах»[7], яка містить норми 
щодо організації, проведення та оформлення результатів земельних торгів. 

Достатньо специфічним видом цивільного обороту, предметом якого виступає земель-
на ділянка, є іпотека (застава). Ця форма цивільного обороту якнайкраще підтверджує позиції 
О.В. Безуха [1] та І.А. Полуяхтова [11], які стверджують, що цивільний оборот є формою обмі-
ном зобов’язань. Іпотека, як система зобов’язальних відносин, демонструє можливість набуття 
права власності на земельну ділянку через виконавчий напис нотаріус, зроблений за наслідками 
практичної реалізації іпотечного застереження за умови невиконання іпотекодавцем основного 
зобов’язання. 

У цьому контексті І. Цвігун вказує на те, на чому ми вже акцентували увагу вище, а також 
приводили тотожню точку зору ще одного дослідника – К.П. Пейчева: для цілей іпотеки земельна 
ділянка повинна бути індивідуалізована. «Оскільки земля як така взагалі не може визнаватися 
об’єктом права власності, як і вода, повітря та інші види матерії, що позбавлені просторових 
меж. Об’єктом завжди є деяка юридична категорія, що відображає найбільш характерні, юридич-
но значимі ознаки відповідного об’єкта природи» [18, с. 248–251]. На законодавчому рівні дана 
теоретична теза закріплюється в п. 2 ч. 1 ст. 133 ЗК України, відповідно до якого «земельна ділян-
ка або право на неї може бути передано в заставу лише за умови присвоєння земельній ділянці 
кадастрового номера в порядку, визначеному законом» [7]. Отже, індивідуалізація відбувається 
через номіналізацію юридичної форми та змісту матеріального об’єкта, шляхом виділення його 
частини в такій формі, яка набуває правового режиму земельної ділянки. 

Ю.Є. Ходико із цього приводу висловлюється досить лаконічно, визначаючи, що «поняття 
земельної ділянки та землі в аспекті визначення предмета договору іпотеки слід співвідносити як 
наявність юридичної (правової) форми (земельна ділянка) та матеріального змісту такої форми 
(земля)» [17, c. 280–281]. Подібна теза звертає нашу увагу на те, що цивільний оборот, предметом 
якого виступає земельна ділянка, є засобом реалізації економічних інтересів суб’єктів суспільних 
відносин. Це означає, що земельна ділянка в якості предмета іпотеки повинна, окрім вже перелі-
чених вище характеристик, притаманних відносинам купівлі-продажу, мати також такі: формува-
ти собою реальну економічну вартість, яка здатна задовольнити потреби іпотекодавця у випадку 
невиконання іпотекодержателем своїх зобов’язань за первинним зобов’язанням; відчужувати 
земельну ділянку засобами застосування іпотечного застереження. Це означає, що, по-перше, 
земельна ділянка для відносин іпотеки повинна бути оцінена, а отже, матиме цілком конкретну 
вартість – співставну з обсягом первинного зобов’язання іпотекодержателя. По-друге, у випад-
ку невиконання останнім своїх зобов’язань іпотекодавець повинен отримати змогу та реальну 
можливість в межах правового поля звернути стягнення на предмет іпотеки. Тобто предметом 
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іпотеки може виступати лише та земельна ділянка, щодо якої можлива зміна власника. Це означає 
необхідність чіткої детермінації обсягу прав щодо земельної ділянки і їх загальновідомість для 
сторін відносин іпотеки. Із метою уникнення наявних прогалин у частині визначення видів прав 
на землю, які підлягають реєстрації, наявний поділ прав на землю на речові (право власності та 
речові права на чужу земельну ділянку) та зобовʼязальні права на землю (право оренди землі) 
доцільно закріпити у чинному законодавстві – ЗК України, Законі України «Про державну реє-
страцію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»[4, c. 341].

Відносини іпотеки, предметом яких виступає земельна ділянка, мають реальний еконо-
мічний ефект. Безумовно, відносини іпотеки земельної ділянки пов’язані із правом власності 
на землю, але їх здійснення передбачає не відчуження цього права, а лише накладення певних 
особливостей на характер користування чи використання земельної ділянки. Фактично іпотека 
не створює жодних правових наслідків у розумінні саме обороту землі, оскільки виступає біль-
шою мірою способом забезпечення зобов’язання, але якщо таке зобов’язання не виконується 
належним чином, і на землю, як на предмет іпотеки, звертається стягнення, то в такому випадку 
вже має місце цивільний оборот, оскільки земельна ділянка стає засобом виконання зобов’язан-
ня. Точніше кажучи, звернення на неї стягнення як на предмет зобов’язальних відносин створює 
юридично значимі наслідки для набувача прав на неї, оскільки з точки зору економічного змісту 
відносин він отримує економічний актив. 

Але тут слід чітко усвідомлювати, що для цілей іпотеки земельна ділянка має відповіда-
ти всім необхідним умовам предмета іпотеки, з урахуванням особливостей власного правового 
режиму. В іншому випадку іпотекодавець не зможе скористатися правом звернення стягнення на 
предмет іпотеки. Хоча, на думку В.І. Андрейцева, «природно, що виникають конфліктні ситуації, 
колізії, розбіжності в різних осіб у питаннях прав на земельні ділянки та їх реалізацію в конкрет-
них життєвих умовах. Такі розбіжності мають, звісно, земельно-правовий характер, ураховуючи 
різне ставлення різних осіб до належних суб’єктам прав на індивідуально відособлену земельну 
ділянку або ж її частку, а тому вирішення зазначених питань має належати до сфери діяльності 
юрисдикційних органів» [1, c. 4].

У цьому контексті звертає на себе увагу положення п. 1 ч. 1 ст. 133 ЗК України, яка визна-
чає, що не лише земельна ділянка, але і права на неї можуть виступати предметом іпотеки. Так, 
окрім земельних ділянок, «у заставу можуть передаватися також права на них – право оренди 
земельної ділянки, право користування чужою земельною ділянкою для сільськогосподарських 
потреб (емфітевзис), право користування чужою земельною ділянкою для забудови (суперфіцій), 
якщо інше не передбачено законом» [7]. Якщо ж брати не наслідки невиконання зобов’язань, 
а сам їхній предмет, то більш ілюстративним прикладом цивільного обороту, предметом якого 
виступає не сама земельна ділянка, а комплекс прав та обов’язків, що походять від її титулу,  
є відносини оренди землі. 

У контексті предмета дослідження даної статті сама дефініція «оренда землі» видається 
алогічною, позбавленою юридичної конкретизації. Але ця дефініція закріплена напряму в зако-
нодавстві – Законі України «Про оренду землі», відповідно до ст. 1 якого «оренда землі – це за-
сноване на договорі строкове платне володіння і користування земельною ділянкою, необхідною 
орендареві для проведення підприємницької та інших видів діяльності» [12]. Для цілей цивіль-
ного обороту формулювання «оренда землі» є некоректним та неконкретним, оскільки позбав-
ляє предмет таких відносин індивідуалізації, а тому потребує трансформування у формулювання 
«оренда земельної ділянки». Іншими словами, у вказаному вище законі доцільним є замінити 
словосполучення «оренда землі» на словосполучення «оренда земельної ділянки» у відповідних 
відмінках. 

Так, дійсно, в деяких цивілістичних дослідженнях можна зустріти точку зору стосовно 
того, що «земельна ділянка» може ототожнюватися з поняттям «земля», оскільки перша є безті-
лесною, позбавленою форми, абстракцією [5, c. 22–27; 6, c. 5–8]. Але, на думку О.П. Кулинича, 
«земельна ділянка як об’єкт права власності є юридичною конструкцією, що не позбавлена мате-
ріальності, адже є правовою формою залучення в майновий оборот такого природного ресурсу, 
як земля» [9, с. 183] . Такий підхід нам видається найбільш вдалим та найбільш ілюстративним 
із точки зору ідентифікації предмета відносин оренди. 

Але слід зауважити на тому, що індивідуалізація земельної ділянки для потреб оренди 
має ще одне надзвичайно важливе значення – визначення та закріплення за земельною ділянкою 
її цільового призначення та неможливості його зміни орендарем. Кожна земельна ділянка має 
цільове призначення, але у випадку відносин купівлі-продажу, іпотеки, міни, спадкування тощо 
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відносини оренди не передбачають можливості набуття права власності на земельну ділянку. 
Тобто наведені вище відносини самі по собі є відносинами двох суб’єктів, які у випадку їх логіч-
ного закінчення дадуть змогу одному суб’єкту набути земельну ділянку у власність. У випадку ж 
відносин оренди земельна ділянка повинна бути повернута власнику після спливу строку відно-
син у тому вигляді та у тій формі, в якій передавалася орендарю. Більше того, економічний зміст 
відносин оренди передбачає отримання орендної плати, яка визначається ринково в тому числі  
і з урахуванням цільового призначення земельної ділянки, фіксується в договорі та визначає  
спосіб і характер експлуатації земельної ділянки. 

Таким чином, під час оренди земельної ділянки має місце важлива умова, яка може роз-
глядатися як аргумент на користь противників тези щодо можливості розглядати земельну ділян-
ку як предмет цивільного обороту до зняття мораторію на продаж землі. Мова йде про заборону 
зміни цільового призначення земельної ділянки, що перебуває в оренді. У такому випадку відно-
сини оренди визначаються похідними не від волі сторін, а від можливого використання земель-
ної ділянки. Іншими словами, оренда можлива лише в абсолютно чітко визначений спосіб для 
імперативно зумовлених цілей. Частково із цим можна погодитися, але це є лише однією з умов 
реалізації відносин оренди. Певні особливості притаманні всім без винятку видам суспільних 
відносин, а тому заборона зміни цільового призначення земельної ділянки слід розглядати лише 
як окрему особливу умову договору і спосіб захисту економічних прав власника такої земельної 
ділянки. Останнє пояснюється головним чином тим, що зміна цільового призначення може сут-
тєво знизити/збільшити цінність (вартість) земельної ділянки.

Висновки. Підсумовуючи викладене вище, можна звернути увагу на такі особливості 
земельної ділянки як предмета цивільного обороту. По-перше, земельна ділянка повинна бути 
індивідуалізована, мати такий правовий статус, який дає можливість їй виступати об’єктом 
цивільного обороту, а також її власник повинен мати відповідний титул, в якому визначається 
індивідуальні риси такої ділянки та її цільове призначення. По-друге, цивільний оборот, пред-
метом якого виступає земельна ділянка, є способом реалізації економічних інтересів суб’єктів 
суспільних відносин. Саме тому земельна ділянка розуміється як правовий вираз землі як уні-
кального економічного активу. По-третє, цивільний оборот, предметом якого виступає земель-
на ділянка, не обов’язково пов’язаний виключно з переходом права власності на неї. Урахову-
ючи економічний зміст відносин із приводу земельної ділянки, цивільний оборот може мати 
будь-яку форму, яка передбачає реалізацію економічних прав та інтересів його сторін. У цьо-
му контексті цивільний оборот земельної ділянки може відбуватися через відносини купівлі- 
продажу, іпотеки, оренди, міни, спадкування тощо. Усе це дає змогу визначити цивільний обо-
рот, предметом якого є земельна ділянка, як систему правовідносин із приводу зміни сукуп-
ності прав та зобов’язань між сторонами таких відносин, що є похідними від правового титулу 
та правового режиму земельної ділянки, яка в процесі такого обороту змінює власника та/або 
володільця/користувача.
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СПІВАК І.В.

ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ ЗЕМЕЛЬ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО 
ПРИЗНАЧЕННЯ: ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ТА РИЗИКИ

Ця стаття присвячена дослідженню досвіду Сполучених Штатів Америки та країн 
Європейського Союзу (Французької Республіки, Польської Республіки, Литовської 
Республіки, Федеративної Республіки Німеччина та інших), законотворчої діяльності 
зазначених держав, Декларації ООН про права селян та інших людей, що працюють 
у  сільському господарстві від 2018 р., Протоколу 1 Конвенції про захист прав  
і основоположних свобод людини, Акта про власність на землю від 1862 р,, а також 
Конституції України, Земельного кодексу України, законопроекту № 2178-10 від 
10.10.2019 р. «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу 
земель сільськогосподарського призначення», проекту закону № 2194 від 01.10.2019 р. 
«Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 
удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин» та 
інших нормативно-правових актів. 

Визнано, що запроваджений у 2001 р. мораторій на купівлю-продаж земель 
сільськогосподарського призначення суперечить положенням ст. 1 «Право на вільне 
володіння майном» Протоколу 1 Конвенції про захист прав і основоположних свобод 
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людини та положенням ст.ст. 14, 22, 43 Конституції України.
Визнано, що скасування мораторію на купівлі-продажу земель сільськогосподар- 

ського призначення несе ризики: 1) спрямування  наявних фінансових ресурсів не на 
розвиток господарства, а на придбання земель сільськогосподарського призначення 
через відсутність доступу фермерів до дешевих кредитів (як у країнах ЄС – 3% 
річних); 2) землевласники можуть різко підвищити орендну плату, що особливо 
негативно вплине на малих фермерів; 3) введення інституту публічних реєстраторів 
без належного нагляду може призвести до різкого збільшення рейдерства в цій сфері.

Статтею визнано нагальну потребу у легітимізації купівлі-продажу земель 
сільськогосподарського у зв’язку з існуванням де-факто в Україні ринку земель 
сільськогосподарського призначення через застосування різних «тіньових» схем.

У статті зроблено висновок стосовно основних засад функціонування в Україні 
цивілізованого ринку земель сільськогосподарського призначення: інвентаризація всіх 
земель сільськогосподарського призначення в межах України; введення мораторію 
на продаж земель іноземцям; забезпечення прозорості ринку та впровадження 
механізму запобігання спекуляціям; обмеження площі земель сільськогосподарського 
призначення, що набув один власник; створення Державного земельного банку 
(Земельного іпотечного банку); надання землевласнику права в односторонньому 
порядку припиняти дію довгострокових договорів (оренди та емфітевзису).

Ключові слова: земельна реформа, земельні відносини, мораторій на продаж 
землі, право власності на землю, обіг земель, Земельний кодекс України, землі 
сільськогосподарського призначення.

The article is devoted study of the experience of the United States of America and the 
European Union (France, Poland, Lithuania, the Federal Republic of Germany and others), 
the lawmaking activities of those countries, and the UN Declaration on the Rights of Peasants 
and Other Persons Working in Agriculture since 2018. Protocol 1 of the Convention for the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, the Land Property Act of 1862, as 
well as the Constitution of Ukraine, Land Code of Ukraine, Bill No. 2178-10 of 10.10.19. 
“On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine on the Circulation of Agricultural 
Lands”, Draft Law No. 2194 of 01.10.19. “On Amendments to the Land Code of Ukraine and 
other legislative acts on improvement of the system of management and deregulation in the 
sphere of land relations” and other normative legal acts.

It is recognized that the moratorium on the purchase − sale of agricultural lands 
introduced in 2001 contravenes the provisions of Article 1 of the Convention on the 
Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms and Article 14,22,43 of the 
Constitution of Ukraine. 

It has been realized that there is a moratorium of the purchase − sale of agricultural 
lands, it carries risks such as: 1) direct allocation of obvious financial resources not for 
the development of agriculture, of agricultural land due to the lack of access to cheap 
credit for farmers ( As in EU countries − 3% of the total); 2) landowners can very quickly 
increase the rent, which has a negative impact on the farmers; 3) the introduction of the 
institute of public registrars without due diligence can lead up to a very wide range of 
raids in these areas.

The article acknowledges the urgent need to legitimize the purchase − sale of 
agricultural lands due to the existence of a de-facto agricultural land market in Ukraine 
through the application of various “shadow” schemes.

The article concludes on the basic principles of functioning of the civilized 
agricultural land market in Ukraine: inventory of all agricultural lands within Ukraine; 
the introduction of a moratorium on the sale of land to foreigners; ensure market 
transparency and put in place a mechanism to prevent speculation; limitation of the area 
of agricultural lands that can be acquired by one owner; creation of the State Land Bank 
(Land Mortgage Bank; granting the landowner the rights to unilaterally terminate long-
term contracts (leases and emphysises).

Key words: land reform, land relations, moratorium to the sale of land, right of 
ownership of land, land circulation, the land code of Ukraine, agricultural lands.
Вступ. Із набуттям Україною членства у СОТ підвищився рівень її інтеграції до світо-



246

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

вої торгівлі, а з укладанням Угоди про асоціацію Україна стає учасником загальноєвропейського 
процесу. Цим зумовлюється об’єктивна необхідність нормативного регулювання у всіх сферах 
суспільно-політичного та економічного життя нашої країни, про що свідчить Дорожня Карта 
євроінтеграційних реформ (зокрема в економічній сфері) [1; 5].

Належне функціонування Зони вільної торгівлі значною мірою залежить від ефективної 
економічної політики держави (зокрема в аграрному секторі) та завершення однієї з ключових 
реформ – земельної реформи, стрижень якої − трансформація земельних відносин в Україні на 
кшталт європейських.

Найбільш суперечливими етапами земельної реформи в Україні є, напевно, введення мо-
раторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського призначення, а потім запровадження 
ринку земель сільськогосподарського призначення.

Незважаючи на те, що теоретичні та практичні аспекти запровадження ринку земель 
сільськогосподарського призначення досліджувались упродовж реалізації земельної реформи 
науковцями у працях таких науковців, як П.Ф. Кулинич, А.М. Мірошниченко, А.М. Ріпенко, 
В.М. Заяць, Ю.О. Лупенко, О.В. Ходаківська та деяких інших, вбачається, що рівень розроблено-
сті проблеми є замалим.

Постановка завдання. Метою статті є виявлення на основі дослідження європейських 
практик та аналізу нормативно-правових актів можливих ризиків запровадження в Україні ринку 
земель сільськогосподарського призначення, а також визначення основних засад, що здатні за-
безпечити функціонування цивілізованого ринку та сприяти перетворенню України на потужну 
державу з розвинутим аграрним сектором економіки.

Результати дослідження. Ще одним етапом у реформуванні земельних відносин в Укра-
їні стало ухвалення 25 жовтня 2001 р. Земельного кодексу України, в розділі Х якого («Перехідні 
положення») передбачено тимчасову заборону на купівлю-продаж або в інший спосіб відчужен-
ня землі сільськогосподарського призначення, зміну їх цільового призначення та внесення до 
статутного капіталу підприємств [2]. Ця відтермінована заборона отримала назву «мораторій на 
купівлю-продаж на земель сільськогосподарського призначення». Багато юристів – фахівців із 
земельного права (зокрема А.М. Мірошниченко та П.Ф. Кулинич) дають різко негативну оцінку 
мораторію, негативною особливістю якого є перехід ринку земель сільськогосподарського при-
значення в «тінь», тобто формування нелегального ринку щодо їх скуповування [3, с. 151] з ви-
користанням різних схем (обмін паїв, що не виділені в натурі – ділянку розміром 1 га на ділянку 
розміром 3 га; шляхом одночасного укладання договору емфітевзису та спадкового договору). 
Мораторій суперечить положенням ст.ст. 14, 22 Конституції України, згідно з якими гарантується 
право власності на землю та не допускається звуження змісту та обсягу наявних прав під час 
прийняття нових законів або внесення змін до чинних [4]. Мораторій суперечить  положенням 
ст. 41 Конституції України щодо непорушності одного з основоположних прав – права власності.

Крім того, мораторій суперечить положенням ст. 1 «Право на вільне володіння майном» 
Протоколу 1 Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини [5], з огляду на те, 
що втручання держави у право власності може бути визнано правомірним лише за умови, що 
відповідає принципам законності, захисту інтересам суспільства, «справедливої рівноваги» (fair 
balance test), а за відсутності правомірного суспільного інтересу і справедливої компенсації поз-
бавляє власників земель сільськогосподарського призначення права розпоряджатися своїм май-
ном із максимальною вигодою для себе. На підтвердження цього в 2018 р. Європейський суд із 
прав людини ухвалив рішення у справі «Зеленчук та Цицюра проти України», яким визначив, 
що мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначення порушує права людини, зо-
крема українців – власників земель сільськогосподарського призначення, право розпоряджатися 
власним майном [6].

З одного боку, якщо Україна знехтує рішенням Європейського суду з прав людини, то 
це дуже зашкодить її іміджу як учаснику загальноєвропейського процесу, а з іншого боку −  
ст. 13 Конституції України визначено, що земля є об’єктом права власності Українського народу. 
На думку екс-судді Конституційного суду України (2006–2015 рр.) В. Шишкіна, Конституцій-
ний суд України не може зняти мораторій на продаж земель сільськогосподарського призначен-
ня, оскільки це рішення є політичним, а аналізу політичних рішень не належить до компетенції 
Суду [7]. Крім того, природний ресурс «земля» є основним національним багатством, отже, вона  
є не просто товаром, а тому має продаватися не сама земля сільськогосподарського призначення, 
а, як в деяких країнах Європи, право на користування землею.

Експерт Групи стратегічних радників підтримки реформ в Україні О. Шкурла вважає, що 
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ринок землі важливо «зрушити з мертвої точки», а на думку експерта Центру соціально-еконо-
мічних досліджень “Case Україна”, ринок землі де-факто в Україні вже існує (за звітом Світового 
банку станом на липень 2017 р. було здійснено понад 3,5 млн транзакцій із земельними ділянка-
ми, майже 9% з них −  землі сільськогосподарського призначення) [8]. 

В Україні механізми реалізації прав власності на землю обмежені законодавством, що  
є головною перешкодою у процесі становлення ринку землі як складника ринку виробничих ре-
сурсів в аграрному секторі економіки [9, с. 20].

Існування де-факто ринку земель сільськогосподарського призначення в Україні вимагає 
легітимізації купівлі-продажу земель сільськогосподарського призначення та ліквідації ситуації 
«заборонити не можна продати». 

Ринок землі визначається англійським науковцем Р. Махоні як механізм, який, за умов від-
повідного інституційного регулювання, забезпечує перерозподіл прав  власності та користування 
землями у спосіб, що дає  змогу використовувати ці активи  найбільш економічно ефективно [10].

Обіг земель розглядається як рух земельних ділянок між суб’єктами земельних відносин 
(фізичними особами, юридичними особами та державою). З ним взаємопов’язаний ринок земель 
сільськогосподарського призначення, що являє собою систему, в якій здійснюється (реалізується) 
обіг (рух) земель сільськогосподарського призначення [11, с. 76].

Ринковий обіг земель сільськогосподарського призначення в Україні видається немину-
чим (з огляду на збереження приватної власності на землі), хоча, як справедливо зазначають 
Ю.О. Лупенко та О.В. Ходаківська, «на нинішньому етапі Україна ще не готова до запровадження 
обігу земель сільськогосподарського призначення, насамперед, через відсутність необхідних ре-
гуляторів і несформованість відповідних інститутів для його ефективного й прозорого функціо-
нування» [12, с. 13]. Так, відсутній досконалий Державний земельний кадастр (станом на 2018 р. 
з 29 млн га державних земель сільськогосподарського призначення відомості є щодо 6,4 млн га; 
відсутній аудит земельних ділянок, не інвентаризована й значна кількість земель, що перебуває 
у приватній власності), а за  даними рейтингів Open Data Barometer  и Global Open Data Index, 
Держгеокадастр є одним із найбільш закритих реєстрів, що унеможливлює його використання як 
бази для прийняття управлінських рішень. Крім того, є проблеми з нормальним функціонуванням 
системи для проведення онлайн-аукціонів, запровадженої Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни № 688 від 21.06.2017 р. «Про деякі питання реалізації пілотного проекту із запровадження 
електронних земельних торгів і забезпечення зберігання та захисту даних під час їх проведення».

Крім того, скасування мораторію на купівлю-продаж земель сільськогосподарського при-
значення несе такі ризики: 1) спрямування  наявних фінансових ресурсів не на розвиток госпо-
дарства, а на придбання земель сільськогосподарського призначення через відсутність доступу 
фермерів до дешевих кредитів (як у країнах ЄС – 3% річних); 2) землевласники можуть різко 
підвищити орендну плату, що особливо негативно вплине на малих фермерів; 3) введення ін-
ституту публічних реєстраторів без належного нагляду може призвести до різкого збільшення 
рейдерства в цій сфері.

Завершальний етап земельної реформи в Україні має позначитись відміною мораторію на 
продаж землі сільськогосподарського призначення, формуванням транспарентного інструмента-
рію, нормативно-правової бази, оскільки ринок землі  має бути  належно врегульований. 

Однією із спроб (безуспішною) скасування мораторію на купівлю-продаж земель сіль-
ськогосподарського призначення було представлення проекту закону № 5535 «Про обіг земель 
сільськогосподарського призначення» від 13.12.2016 р. [13], та проекту закону № 5535-1 «Про 
обіг земель сільськогосподарського призначення» від 28.12.2016 р. Спільною для норматив-
но-правових актів була заборона на продаж іноземним громадянам та юридичним особам земель 
сільськогосподарського призначення, але законопроектом № 5535 передбачалось поетапне за-
провадження ринку землі (на першому етапі купувати можуть громадяни України, а на друго-
му – фізичні особи – підприємці та юридичні особи), а законопроект № 5535-1 передбачав змогу 
одночасного продажу землі як громадянам України, так юридичним особам [14].

Наступною спробою відмінити мораторій є внесення на розгляд Верховної Ради України 
двох конкуруючих законопроектів: проекту закону № 2178-10 від 10.10.2019 р. «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначен-
ня» [15] та проекту закону № 2194 від 01.10.2019 р. «Про внесення змін до Земельного кодексу 
України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції  
у сфері земельних відносин» [16]. 

Вбачається, що зазначені законопроекти надають преференції орендарям земельних діля-
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нок та іноземцям. Так, законопроект № 2194 не вносить змін до ч. 1 ст. 130, залишаючи редакцію 
чинного Земельного кодексу України, що надає право іноземцям бути учасниками українських 
юридичних осіб та фактично бути набувачами землі (покупцями земель сільськогосподарського 
призначення можуть бути також юридичні особи України, засновницькими документами яких 
передбачено ведення сільськогосподарського виробництва, а отже, їхні засновники – іноземці 
отримують змогу купувати землі сільськогосподарського призначення в Україні). Крім того, про-
ектом № 2194 передбачені зміни до ч. 2 та доповнення до ч. 3 ст. 130 Земельного кодексу України 
щодо заборони власникам ділянок земель сільськогосподарського призначення продавати ділян-
ку без згоди орендатора видаються сумнівними (а як же право вільно розпоряджатися майном?).

Незважаючи на те, що законопроектом № 2178-10 до 01.01.2024 р. заборонено юридичним 
особам, бенефіціарними власниками (контролерами) яких є іноземці, особи без громадянства, 
юридичні особи, створені за іншим законодавством, ніж законодавство України, іноземні держави, 
набувати у власність землі сільськогосподарського призначення, заборона не поширюється на сіль-
ськогосподарських товаровиробників, які на момент набрання Законом чинності відповідатимуть 
таким умовам: користуються земельною ділянкою сільськогосподарського призначення на умовах 
договору оренди або емфітевзису; зареєстровані як юридична особа не менше як три роки. 

Крім того, законопроектом не передбачено випадки, коли засновниками (учасниками) 
українських юридичних осіб є нерезиденти.

Законопроект № 2178-10 фактично не містить заборони на купівлю земель сільськогоспо-
дарського призначення для юридичних осіб, засновниками та учасниками яких є іноземні грома-
дяни, особи без громадянства, іноземні компанії, що не мають статусу бенефіціарних власників 
(контролерів). Адже заборона на придбання не стосуватиметься тих юридичних осіб, учасника-
ми (засновниками, акціонерами) яких є іноземці, іноземні компанії, за умови, що частка кожного 
з цих учасників у статутному капіталі української юридичної особи буде становити менше 25%.

Зосереджуючи увагу на положеннях законопроектів № 2178-10 та № 2194, не варто забувати 
про приховану небезпеку положень прийнятого Верховною Радою України Закону України № 1059 
від 20.09.2019 р. «Про внесення змін до деяких актів щодо стимулювання інвестиційної діяльності  
в Україні», яким законодавець доповнив Цивільний кодекс України новим особливим правом власно-
сті – правом довірчої власності, яке виникає внаслідок закону або договору (ст. 597-1). В ч. 3 ст. 597-1 
Цивільного кодексу України зазначено, що за договором про встановлення довірчої власності одна 
сторона – власник майна (довірчий засновник) передає майно іншій стороні (довірчому власнику)  
і з цього моменту право власності особи, яка передала своє майно в довірчу власність, припиняється. 
Отже, не йдеться про наявність чи відсутність громадянства України в особи, яка може бути довірчим 
власником; не йдеться і про обмеження законодавством площі земельних ділянок, які можуть пере-
бувати в довірчій власності. Крім того, орендар земельної ділянки, який не є довірчим власником, 
втрачає право користуватись об’єктом довірчої власності з дня отримання ним повідомлення щодо 
прийняття довірчим власником рішення про звернення стягнення на зазначений об’єкт.

Крім того, викликає питання положення прийнятого в першому читанні законопроекту 
№ 2178-10 стосовно обмеження загальної площі земельних ділянок одного власника 35% земель 
територіальної громади, 8% земель відповідної області України та 0,5% земель у межах території 
України, оскільки в Україні території областей можуть суттєво відрізнятися (так, 8% в Київській 
області – 225 тис. га, 8% в Закарпатській області – 35 тис. га), а 0,5% від земель в межах Украї-
ни становить лише 212,5 тис. га. До того ж відсутня належна паспортизація земель об’єднаних  
територіальних громад [17, с. 7].

Видається, зазначену норму варто корегувати з метою запобігання перетворенню України 
на сільськогосподарський додаток потужних транснаціональних корпорацій. 

Як свідчить досвід країн Західної Європи, є різні моделі функціонування ринку земель 
сільськогосподарського призначення (з різним ступенем втручання державних органів), але ба-
зисом аграрного сектору економіки заможних країн є саме фермерство, а латифундизм прита-
манний країнам «третього світу». Так, у Німеччині 61% учасників ринку має у власності 5−50 га 
земель сільськогосподарського призначення і лише третина має більші площі. У Німеччині орен-
да землі та її продаж мають сприяти державним програмам із розвитку інфраструктури, а у разі 
укладення договору купівлі земельної ділянки з нефермером, місцева сільська громада  має право 
замінити покупця і придбати цю землю в рамках закону про покращення аграрної структури,  
а також реалізовані механізми підтримання прозорості ринку завдяки незалежним комісіям екс-
пертів з оцінки землі.

У Франції 59% фермерів мають у власності менше 50 га, а ринок землі регулює спільнота 
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з управління землями і розвитку аграрного сектору SAFER та Мінагрополітики Фрранції, яке 
має важелі впливу: звільнення від податку земельних транзакцій за участю  SAFER, судовий 
позов (спеціальні суди з питань оренди земель сільськогосподарського призначення) в разі за-
ниження ціни на виставлену власником ділянку земель с-г. призначення стосовно рівня ринко-
вих цін або за умови набуття ділянки з метою подальшої спекуляції. У Польщі 92% власників 
земель сільськогосподарського призначення – малі ферми (до 20 га) і лише 1% власників мають 
100 га і більше (до 300 га) у власності. Сімейні ферми мають преференції  від Агентства  сіль-
ськогосподарської власності державної казни на купівлю виставлених на продаж земель (тільки 
через аукціони): можуть у розстрочку на 30 років у разі створення ферми або на 20 років − у разі 
розширення ферми. У Польщі є обмеження на придбання землі іноземцями – тільки з отриман-
ням дозволу міністра МВС та міністра сільського господарства. Це Агентство здійснює викуп  
у селянських господарств земель та нерухомості і продає перспективним господарствам, моло-
дим сім’ям селян (пріоритет надається тим, хто має необхідну кваліфікацію) [18].

З огляду на зазначене, а також із метою запобігти обезземеленню селян та послаблен-
ню продовольчого суверенітету України, видається за доцільне передбачити в законопроекті, що  
у власності однієї особи можуть перебувати землі сільськогосподарського призначення загаль-
ною площею 250 га, дозволити суб’єкту господарювання додатково ще орендувати землі сіль-
ськогосподарського призначення загальною площею не більше 250 га. Це дасть змогу уникнути 
концентрації земель у латифундистів, що здебільшого орієнтовані на експортні культури (со-
няшник, пшениця, кукурудзи), і має запобігти витисканню з ринку малих та середніх товаро-
виробників (саме вони забезпечують не менше 50% сільськогосподарської продукції), а відтак, 
зростанню цін на внутрішньому ринку продовольства та звуження сфери зайнятості сільського 
населення. Адже за ст.ст. 43, 48 Конституції України селяни мають право на достатній життєвий 
рівень та право на працю за місцем проживання.

Недарма в 2018 р. ООН було проголошено Десятеліття сімейного фермерства та схвалено 
Декларацію про права селян та інших людей, що працюють у сільському господарстві. Україна, 
яка вперше стала членом Ради ООН із прав людини, віддала свій голос «за» (хоча Австралія, 
Великобританія та Угорщина проголосували «проти»), визнавши тим самим важливу роль малих 
виробників сільськогосподарської продукції та продуктів харчування, а також збереження сіль-
ських громад [19].

Декларацією про права селян та інших людей, що працюють у сільському господарстві, 
визначено, що є потреба захищати права селян на землю, продовольчий суверенітет, збереження 
традиційних знань, насіння та технологій, біорізноманіття.

Право на землю стосується доступу до фінансових ресурсів, до користування землею 
сільськогосподарського призначення, що є необхідними для реалізації прав громадянина на до-
статній рівень життя, а також права на захист від примусового виселення, забруднення та руй-
нування водойм: право на продовольчий суверенітет – право народів на здорові і відповідні їх 
традиційній культурі харчування продукти харчування, що вироблені соціально справедливими 
та науково обґрунтованими  екологічними методами. Це передбачає право селян на участь у при-
йнятті рішень щодо формування власних продовольчих і сільськогосподарських систем. Право 
на гідний дохід та засоби існування означає право на гідний рівень життя. 

Вищезазначене зумовлює потребу у високому ступені регламентації ринкового обігу зе-
мель сільськогосподарського призначення. Отже, держава має розробити таку нормативно-пра-
вову базу та запобіжні механізми, щоб ринок був цивілізований, а не асоціювався з часами Дико-
го Заходу у США, хоча розділом 2 Акта про власність на землю від 1862 р. були передбачені певні 
запобіжники: особа, що бажала придбати землю, мала надати письмові докази (під присягою) 
своєї служби в армії чи флоті США, а також стосовно того, що ніколи не направляла зброю проти 
уряду США та не надавала допомогу та підтримку ворогам США, а також стосовно того, що 
земля купується з метою обробітку цією особою [20].

Висновки. Спираючись на європейські практики та аналіз зазначених вище норматив-
но-правових актів, виділимо основні засади запровадження в Україні цивілізованого ринку зе-
мель сільськогосподарського призначення:

1) інвентаризація всіх земель сільськогосподарського призначення в межах України;
2) введення мораторію на продаж земель сільськогосподарського призначення іноземцям, 

особам без громадянства та іноземним державам (у тому числі засновникам, учасникам агрохол-
дингів) строком на 15 років із моменту відкриття ринку землі;

3) забезпечення прозорості ринку та впровадження механізму запобігання спекуляціям;
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4) обмеження площу земель сільськогосподарського призначення, що може набути один 
власник 250 га, та передбачення в нормах, що унеможливлюють велику концентрацію земель  
у будь-який спосіб;

5) забезпечення фермерів довгостроковими кредитами під заставу землі (принаймні на 
25 років під 3−5% річних);

6) вдосконалення механізму іпотеки з реєстрацією за місцем розташування земельної ділянки;
7) надання землевласнику права в односторонньому порядку припиняти дію довгостроко-

вих договорів (оренди та емфітевзису);
8) створення Державного земельного банку (Земельного іпотечного банку тощо), який має 

скуповувати земельні ділянки в тих власників, які не мають бажання займатися виробництвом 
сільськогосподарської продукції, а також надавати допомогу малим фермерам;

9) розроблення дієвого механізму ціноутворення;
10)  забезпечення державного протекціонізму інтересів національних землевласників 

(особливо сімейних ферм);
11) забезпечення зайнятості сільського населення.

Список використаних джерел:
1. Дорожня карта євро інтеграційних реформ-2015. Інфографіка. URL: http://eu.prostir.ua/

news/267087.html
2. Земельний кодекс України: чинне законодавство зі змінами та доповненнями станом на 

3 червня 2019 р.: (офіц. текст). Київ : ПАЛИВОДА А.В., 2019. 160 с.
3. Рипенко А.И. Современные земельные правоотношения: проблемы и пути их решения. 

Пособие для практиков и теоретиков. 3-е изд., справ. и доп. Київ : ВД “Дакор”, 2016. 306 с.
4. Конституція України від 28 червня 1996 р. Відомості Верховної Ради України. 1996.  

№ 30. Ст. 141.
5. Огляд практики Європейського суду з прав людини: Норми  та стандарти Конвенції про 

захист прав і основних свобод людини.  Міністерство юстиції України. Київ : Видавничий Дім 
«Ін Юре», 2001. 64 с.

6. Case of Zelenchuk and Tsy4syura v. Ukraine (application no. 846/16 and 1075/16). URL: 
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/22/05/2018.

7. Шишкін В. Конституційний суд не може зняти мораторій, бо це політичне рішення. 
URL: http://Agro.Polit.com

8. URL: http://www.bbc.com/
9. Заяць В.М. Економічні передумови законодавчого врегулювання ринкових операцій із 

земельними ділянками для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Економіка 
АПК. 2007. № 6. С. 19−25. 

10. Maconej, R., Dale, P. Land markets – Why are they required and how will they develop? 
(2016). International Federation of Surveyors. Vol. 11. Pp. 1−108.

11. Юрченко І.В. Ринок земель сільськогосподарського призначення як об’єкт теоретич-
ного дослідження. Землеустрій і кадастр. 2013. № 2. С. 73−76.

12. Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Наукові засади запровадження ринкового обігу  
земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5−15.

13. Про обіг земель сільськогосподарського призначення : Закон України № 5535  
від 13.12.2016 р. URL: http://search.ligazakon.ua/link1

14. Про обіг земель сільськогосподарського призначення : Закон України № 5535-1  
від 28.12.2016 р. URL: http://search.ligazakon.ua/link1

15. Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сіль-
ськогосподарського призначення : Закон України № 2178-10 від 10.10.2019 р. URL: http://search.
ligazakon.ua/link1

16. Про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо 
удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин : Закон України   
№ 2194 від 01.10.2019 р. URL: http://search.ligazakon.ua/link1

17. Ильченко В. Земельный Рубикон перейден. Зеркало недели. 2019. № 43-44 (439-440).  С. 7.
18. URL: www.epravda.com.ua
19. Декларація ООН про права селян та інших людей, що працюють в сільському госпо-

дарстві від 2018 р. URL: http://urdn.org/prava-seljan-istoricnij
20. Акт про власність на землю від 1862 р. URL: https://ru.m.wikipedia.org.



251

Земельне право; аграрне право; екологічне право; природоресурсне право

© ШЕВЧУК Л.М. – старший викладач кафедри цивільно-правових дисциплін (Східно- 
європейський національний університет імені Лесі Українки)

УДК 349.6 (477:061.1 ЄС): 346 544 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.41

ШЕВЧУК Л.М.

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ ВИЗНАЧЕННЯ ПОНЯТТЯ «ЕКОЛОГІЗАЦІЯ 
ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ» В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Стаття присвячена дослідженню поняття «екологізація публічних закупівель» 
в умовах європейської інтеграції України. Проаналізовано основні наукові 
підходи до визначення поняття «екологізація». Акцентовано на новелах правового 
регулювання організації та здійснення публічних закупівель у державі з метою 
адаптувати законодавство України acquis Європейського Союзу на виконання Угоди 
про асоціацію. Визначено, що поняття «екологізація публічних закупівель» в умовах 
європейської інтеграції України в наукових розробках та чинній національній 
нормативно-правовій базі відсутнє, а зміст екологічних аспектів правового 
регулювання національної закупівельної діяльності відповідно до стандартів ЄС 
висвітлений фрагментарно. Наголошено, що запровадження у Законі № 114-IX 
можливостей замовника встановлювати в тендерній документації при закупівлі 
товарів, робіт і послуг вимог до їх екологічних характеристик є результатом 
виконання Україною зобов’язань, взятих нашою державою згідно з Угодою 
про асоціацію. З’ясовано, що визначаючи поняття «екологізація», дослідники 
розкривають його зміст за допомогою таких категорій, як «явище», «напрям», 
«модель», «процес», «метод», «сукупність (або система) заходів». Нерідко 
визначення терміна здійснюється з вказівкою на сферу (об’єкт, вид діяльності 
тощо) екологізації. Запропоновано авторське визначення поняття «екологізація 
публічних закупівель» із кількох позицій: як комплексної системи заходів, способів 
і методів організації та здійснення закупівель; як процесу організації та здійснення 
закупівель та як процесу оновлення національного законодавства України у 
сфері публічних закупівель і наближення його до екологічних підходів із цих 
питань в Європейському Союзі. Зроблено висновок про необхідність закріплення  
в законодавстві України визначення поняття «екологізація публічних закупівель», 
оскільки це сприятиме вдосконаленню правового регулювання публічних 
закупівель у державі з метою максимальної реалізації в ньому екологічних підходів 
ЄС. Встановлено, що термін «екологізація публічних закупівель» потребує 
комплексного дослідження його змістовного наповнення в сучасних умовах 
європейської інтеграції України.

Ключові слова: екологізація, публічні закупівлі, організація та здійснення 
публічних закупівель, закупівля товарів, робіт і послуг, Європейський Союз.

The article is devoted to the study of the concept of “ecologization of public 
procurement” in the context of European integration of Ukraine. The basic scientific 
approaches to the definition of the concept of “ecologization” are analyzed. Attention 
is focused on the novelties of legal regulation of the organization and implementation 
of public procurement in the country in order to adapt the legislation of Ukraine to the 
acquis of the European Union to the implementation of the Association Agreement. It has 
been determined that the concept of “ecologization of public procurement” in the context 
of European integration of Ukraine in scientific development and in the current national 
regulatory framework is absent, and the content of environmental aspects of the legal 
regulation of national procurement activity in accordance with EU standards is covered 
in fragmentary. It is emphasized that the introduction in the Law № 114-IX of the ability 
of the customer to set in the tender documentation when purchasing goods, works and 
services the requirements for their environmental characteristics is the result of Ukraine's 
fulfillment of the obligations undertaken by our state under the Association Agreement. 
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It has been found that by defining the concept of “ecologization”, the researchers reveal 
its meaning through categories such as “phenomenon”, “direction”, “model”, “process”, 
“method”, “set (or system) of measures”. Quite often the term is defined with reference 
to the scope (object, type of activity, etc.) of ecologization. The author defines the 
concept of “ecologization of public procurement” from several positions: as a complex 
system of measures, methods and methods of organization and implementation of 
procurement; as a process of organizing and implementing procurement and as a process 
of updating Ukraine's national public procurement legislation and bringing it closer 
to environmental approaches in these matters in the European Union. It is concluded 
that the definition of the concept of “ecologization of public procurement” should be 
enshrined in the legislation of Ukraine, since it will help to improve the legal regulation 
of public procurement in the country in order to maximize the implementation of EU 
environmental approaches in it. It is established that the term “ecologization of public 
procurement” requires a comprehensive study of its content in the current conditions of 
European integration of Ukraine.

Key words: ecologization, public procurement, organization and implementation of 
public procurement, procurement of goods, works and services, European Union.

Вступ. Важливим кроком на шляху європейської інтеграції нашої держави як стратегіч-
ного вектору її розвитку стало прийняття 19.09.2019 р. Закону України «Про внесення змін до 
Закону України «Про публічні закупівлі» та деяких інших законодавчих актів України щодо вдо-
сконалення публічних закупівель» № 114-IX (далі ‒ Закон № 114-IX) [1], який набрав чинності 
з 20.10.2019 р. Крім інших новел, передбачених цим нормативно-правовим актом, на особливу 
увагу заслуговує розширення можливостей замовників у процесі здійснення закупівель товарів, 
робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних терито-
ріальних громад.  

Зокрема, з 19.04.2020 р. (дата введення Закону № 114-IX в дію) в тендерній документа-
ції при визначенні технічних та якісних характеристик предмета закупівлі замовник наділений 
правомочністю встановлювати й екологічні характеристики товарів, робіт і послуг та визначати 
вимоги щодо підтвердження відповідності таким характеристикам. Запровадження поряд із ці-
новими екологічних критеріїв для закупівлі товарів, робіт і послуг спрямоване на реалізацію за-
декларованої в преамбулі Закону № 114-IX його мети ‒ адаптувати законодавство України acquis 
Європейського Союзу на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Єв-
ропейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-чле-
нами, з іншої сторони [1], та є свідченням екологізації національного законодавства у сфері пу-
блічних закупівель.

Інститут екологізації у літературі не є новим ‒ його дослідження були та залишаються 
предметом уваги представників різних галузей науки, передусім економіки та юриспруденції: 
В.І. Андрейцева, А.П. Гетьмана, А.А. Головка, В.Р. Ковалишина, Р.В. Корпана, В.І. Крутякової, 
А.М. Польовського, О.В. Прокопенка, І.М. Синякевича, С.К. Харічкова, Є.В. Хлобистова та ін. 
Питання адаптації та гармонізації законодавства України із законодавством ЄС у сфері публічних 
закупівель розглянуті у працях І.В. Влялька, О.Г. Турченко, О.П. Шатковського, С.О. Яременка 
та ін. Разом із тим поняття «екологізація публічних закупівель» в умовах європейської інтеграції 
України в наукових розробках та чинній національній нормативно-правовій базі відсутнє, а зміст 
екологічних аспектів правового регулювання національної закупівельної діяльності відповідно 
до стандартів ЄС висвітлений фрагментарно, що зумовлює актуальність означеної тематики та 
необхідність її подальшого ґрунтовного дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є проведення теоретико-правового аналізу змісту 
поняття «екологізація публічних закупівель» у контексті євроінтеграційного розвитку України. 

Результати дослідження. Питання раціональності та економності використання люд-
ством ресурсів навколишнього природного середовища тривалий час були та залишаються пред-
метом уваги й відповідного регулювання Європейського Союзу та його держав-членів, а також 
країн, які прагнуть стати членами ЄС. До останніх, зокрема, належить й Україна. 

Так, саме з метою адаптації національного закупівельного законодавства до законодавства 
ЄС, як зазначалося, 19.09.2019 р. було прийнято Закон № 114-IX. Відповідно до положень остан-
нього, в тендерній документації, зокрема, зазначається інформація про необхідні технічні, якісні 
та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація 
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(п. 3 ч. 2 ст. 22) [1]. При цьому технічні специфікації можуть бути у формі переліку експлуатацій-
них або функціональних вимог, у тому числі екологічних характеристик, за умови, що такі вимо-
ги є достатньо точними, щоб предмет закупівлі однозначно розумівся замовником і учасниками 
(ч. 3 ст. 23) [1]. 

Законом № 114-IX також встановлено, що замовник може вимагати від учасників підтвер-
дження того, що пропоновані ними товари, послуги чи роботи за своїми екологічними чи іншими 
характеристиками відповідають вимогам, установленим у тендерній документації. У разі вста-
новлення екологічних чи інших характеристик товару, роботи чи послуги замовник має в тен-
дерній документації зазначити, які маркування, протоколи випробувань або сертифікати можуть 
підтвердити відповідність предмета закупівлі таким характеристикам (ч. 5 ст. 23) [1]. 

Запровадження в Законі № 114-IX можливостей замовника встановлювати в тендер-
ній документації при закупівлі товарів, робіт і послуг вимог до їх екологічних характеристик  
є результатом виконання Україною зобов’язань, взятих нашою державою згідно з Угодою про 
асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовари-
ством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі ‒ Угода про асоціацію) 
[2], ратифікованої Законом України від 16.09.2014 р. № 1678-VII [3].

Державним закупівлям (внутрішнім українським законодавством регламентуються публічні 
закупівлі ‒ Л.Ш.) в Угоді про асоціацію присвячено однойменну Главу 8 Розділу IV. Крім цього, 
Угодою про асоціацію окремо визначено, що «Сторони визнають важливість якнайповнішого вра-
хування економічних, соціальних та екологічних інтересів не тільки свого відповідного населення, 
а й прийдешніх поколінь і гарантують, що економічний розвиток, екологічна та соціальна політика 
підтримується спільно» (ст. 289), «Сторони співробітничають із метою сприяння обґрунтовано-
му і раціональному використанню природних ресурсів відповідно до цілей сталого розвитку з ме-
тою зміцнення зв’язків у сфері торговельної та екологічної політики та практики Сторін» (ст. 292), 
«Сторони докладають зусиль для сприяння і заохочення торгівлі та прямих іноземних інвестицій в 
екологічно чисті товари, послуги й технології, використання збалансованих джерел відновлюваної 
енергії та енергозберігаючих продуктів і послуг, а також екологічне маркування товарів, у тому чис-
лі шляхом усунення пов’язаних із цим нетарифних бар’єрів» (ст. 293), «Жодна Сторона не повинна 
послаблювати або знижувати рівень охорони навколишнього середовища чи праці, передбачений 
в її законодавстві, з метою покращення торгівлі або інвестицій шляхом відмови чи часткового від-
ступу або пропонування такої відмови чи часткового відступу від своїх законів, підзаконних актів 
або стандартів у такий спосіб, що впливає на торгівлю або інвестиції між Сторонами» (ст. 296), 
«Сторони розвивають і зміцнюють співробітництво з питань охорони навколишнього середовища 
й таким чином сприяють реалізації довгострокових цілей сталого розвитку і зеленої економіки. 
Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні наслідки для гро-
мадян і підприємств в Україні та ЄС, зокрема, через покращення системи охорони здоров’я, збере-
ження природних ресурсів, підвищення економічної та природоохоронної ефективності, інтеграції 
екологічної політики в інші сфери політики держави, а також підвищення рівня виробництва завдя-
ки сучасним технологіям. Співробітництво здійснюється з урахуванням інтересів Сторін на основі 
рівності та взаємної вигоди, а також беручи до уваги взаємозалежність, яка існує між Сторонами  
у сфері охорони навколишнього середовища, та багатосторонні угоди у цій сфері» (ст. 360) [2]. Ана-
лізований акт містить і низку інших норм екологічного характеру, які прямо або опосередковано 
впливають на національну закупівельну сферу. 

Саме на виконання наведених положень, а також відповідно до Плану заходів із виконання 
Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським 
співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, затвердженого 
Постановою Кабінету Міністрів України від 25.10.2017 р. № 1106, в закупівельному законодав-
стві нашої держави вперше з’явилися норми про врахування екологічних характеристик у про-
цесі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для потреб держави, територіальних громад та 
об’єднаних територіальних громад.

Водночас варто зазначити, що екологізація публічних закупівель, яка чітко прослідкову-
ється у положеннях вказаних вище правових актів, не стала предметом активних досліджень 
вітчизняних науковців, незважаючи на те, що, як вірно зауважує А.П. Гетьман, «останнім ча-
сом набули популярності стратегії «екологізації економіки», «екологічно чистого виробництва», 
«еко-ефективності» виробництва, переходу до «зеленої економіки» тощо. Однак зазначені нова-
ції економіко-правового регулювання в цій сфері ще потребують свого наукового осмислення та 
законодавчої підтримки» [5, с. 137]. 
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У цьому ж контексті слушною є й позиція В.І. Андрейцева: «Можна без перебільшен-
ня констатувати, що практично немає такої сфери діяльності, нормативне-правове регулювання 
якої не зачіпало б забезпечення її з позицій вимог екологічної безпеки, тобто реально у законо-
творчому процесі простежується процес екологізації багатьох галузей законодавства, який тісно 
пов’язаний із впровадженням у «тканину» матеріально-правових і процесуально-правових норм 
і приписів різних вимог, правил і нормативів екологічної безпеки» [6].

Викладене визначає потребу в дослідженні не лише правових, але й теоретичних аспектів 
змістовного наповнення поняття «екологізація публічних закупівель» в умовах євроінтеграцій-
ного розвитку України. Так, на думку В.І. Крутякової та С.К. Харічкова, узагальнюючи різні тео-
ретичні підходи до визначення екологізації, можна зробити висновок, що ця дефініція розгляда-
ється у двох аспектах. По-перше, як напрям і модель розвитку економіки, яка дає змогу усунути 
еколого-економічні протиріччя і забезпечити гармонійне поєднання середовища життєдіяльності 
людини і якості навколишнього середовища. По-друге, як система організаційних, технічних, 
технологічних та економічних заходів, що забезпечують підвищення ефективності використання 
природних ресурсів, зниження природоємності і екологоємності кінцевої продукції. Тут мова 
йде про екологізацію виробничої діяльності: «Екологізація технологій – запровадження заходів 
щодо запобігання негативних впливів виробничих процесів на природне середовище (розробка 
маловідходних технологій)» [7].

На думку Т.А. Сафранова, екологізація ‒ це зменшення інтегрального екодеструктивного 
впливу процесів виробництва на споживання одиниці продукції. Екодеструктивні процеси ‒ про-
цеси впливу на людину і природу, що призводять до соціальних, економічних або екологічних 
наслідків (забруднення, порушення ландшафтів, прямий вплив на організм людини, вплив на 
особистість людини, вплив на біологічні об’єкти) [8, с. 206]. 

Суттєво розширює змістовне наповнення поняття «екологізація» Т.В. Іванова, яка вказує, 
що екологізація ‒ це поширення екологічних принципів та підходів на всі сфери життєдіяльності 
людського суспільства: культуру, науку, виробництво та соціальні явища. Передусім це стосується 
запровадження екологічної освіти та виховання з метою формування екологічно свідомого ставлен-
ня до навколишнього природного середовища, встановлення гармонійних зв’язків між природою 
та антропогенною діяльністю [9, с. 125]. Одночасно науковець наголошує на тому, що екологіза-
ція ‒ це процес неухильного і послідовного впровадження систем технологічних, управлінських, 
юридичних та інших рішень, які дають змогу підвищувати ефективність використання природних 
ресурсів та умов поряд із поліпшенням або хоча б збереженням якості довкілля [9, с. 124].

Ще ширшим є визначення екологізації, яке пропонують В.Я. Шевчук, Ю.М. Саталкін, 
Г.О. Білявський, В.М. Навроцький та В.В. Гетьман: «Під екологізацією розуміється проникнення 
екологічних аспектів у всі системи життєдіяльності і управління» [10, с. 87]. 

Загалом, визначаючи поняття «екологізація», дослідники розкривають його зміст за до-
помогою таких категорій, як «явище», «напрям», «модель», «процес», «метод», «сукупність (або 
система) заходів». Нерідко визначення терміна здійснюється з вказівкою на сферу (об’єкт, вид 
діяльності тощо) екологізації. Зокрема, в науковій літературі використовують такі мовні кон-
струкції, як «екологізація економіки», «екологізація господарської діяльності», «екологізація під-
приємницької діяльності», «екологізація інноваційної діяльності», «екологізація природокорис-
тування», «екологізація землекористування», «екологізація законодавства у сфері використання 
природних ресурсів», «екологізація аграрного законодавства» тощо.  

Резюмуючи викладене, варто зазначити, що незважаючи на достатньо активне дослі-
дження представниками наукової спільноти терміна «екологізація», його нормативне визначення  
в нашій державі досі відсутнє. Так само немає правового закріплення й поняття «екологізація 
публічних закупівель», що в контексті оновлення національного законодавства України у сфері 
публічних закупівель, посилення його екологічного спрямування з метою адаптації до вимог ЄС 
та на виконання положень Угоди про асоціацію можна кваліфікувати як суттєвий недолік. 

У зв’язку з цим, за результатами аналізу різних теоретичних підходів до визначення термі-
на «екологізація», враховуючи норми Закону № 114-IX, можна цілком аргументовано стверджу-
вати про наявність потреби запровадження в національне законодавство та науковий обіг поняття 
«екологізація публічних закупівель». При цьому останню дефініцію варир розглядати з кількох 
позицій: по-перше, як комплексну систему правових, організаційно-управлінських, технічних  
та експлуатаційних, технологічних, економічних, екологічних (у тому числі природоохоронних 
та ресурсо- й енергозберігаючих) заходів, способів і методів організації та здійснення закупівель 
для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад 
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у товарах, роботах і послугах, які (товари, роботи і послуги) спричинятимуть якомога менший 
негативний вплив на людину та навколишнє природне середовище й матимуть при цьому яко-
мога довший життєвий цикл; по-друге, як такий процес організації та здійснення закупівель 
для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об’єднаних територіальних громад  
у товарах, роботах і послугах, за якого замовник закуповує такі товари, роботи і послуги, які 
спричинятимуть якомога менший негативний вплив на людину та навколишнє природне середо-
вище і матимуть при цьому якомога довший життєвий цикл відповідно до умов розробленої та 
затвердженої ним тендерної документації. 

По-третє, поняття «екологізація публічних закупівель» можна використовувати для харак-
теристики процесу оновлення національного законодавства України у сфері публічних закупі-
вель та наближення його у плані можливостей врахування екологічних характеристик у процесі 
здійснення закупівель товарів, робіт і послуг до екологічних підходів із цих питань у Європей-
ському Союзі. 

Висновки. Підсумовуючи викладене, варто констатувати, що обраний Україною євроінте-
граційний вектор свого розвитку вимагає від нашої держави вжиття невідкладних заходів щодо 
наближення національного законодавства до законодавства Європейського Союзу. Прийняття За-
кону № 114-IX є результатом виконання Україною взятих на себе в Угоді про асоціацію зобов’я-
зань та свідченням екологізації українського законодавства у сфері публічних закупівель. Разом 
із тим відсутність у правовому полі поняття «екологізація публічних закупівель» може стати сут-
тєвим стримуючим фактором на шляху подальшого європейськи орієнтованого регулювання пу-
блічних закупівель у напрямі посилення його екологічних аспектів у найближчому майбутньому. 
Розширення ж категоріального апарату шляхом закріплення в законодавстві України визначення 
поняття «екологізація публічних закупівель» сприятиме вдосконаленню правового регулювання 
публічних закупівель у державі з метою максимальної реалізації в ньому екологічних підходів 
ЄС. Термін «екологізація публічних закупівель» потребує і відповідного наукового осмислен-
ня та ґрунтовного, комплексного дослідження його змістовного наповнення в сучасних умовах  
європейської інтеграції України.  
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ІНТЕРЕС ЯК ОЗНАКА, ПЕРЕДБАЧЕНА РОЗДІЛОМ І ОСОБЛИВОЇ ЧАСТИНИ 
КРИМІНАЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

У статті досліджено інтерес як ознаку, передбачену Розділом І Особливої 
частини Кримінального кодексу (КК) України. Встановлено, що поняття «інтерес» 
та «заінтересованість» є досить поширеними в Особливій частині КК України, 
адже вживаються понад 70 разів, проте суттєвими ж недоліками складів злочинів, 
ознакою яких є інтерес, убачаються непослідовність законодавця в питанні 
змісту категорій «інтерес» і «заінтересованість», а також наявність поняття 
«інтересів служби», використання якого є некоректним. Наголошено, що значення 
Особливої частини КК України як структурної частини єдиного кримінального 
закону головним чином полягає в тому, що в ній: 1) вміщено вичерпний перелік 
діянь, які є злочинами; 2) вміщено вичерпний перелік видів і розмірів покарань 
за їхнє вчинення; 3) здійснено диференціацію кримінальної відповідальності за 
допомогою кваліфікованих і привілейованих складів злочину, а також шляхом 
градації покарань за їх вчинення; 4) проведено розмежування злочинних  
і незлочинних правопорушень тощо. Визначено, що окреслені в ч. 1 ст. 114 КК 
України дії, які вчиняє спеціальний суб’єкт злочину з умисною формою вини, 
апріорі завдають шкоди інтересам України. Якщо виключити категорію «інтерес» 
із ч. 1 цієї статті, то випливає, що законодавець не змінив її сутність, ба більше, 
навпаки, вдосконалив шляхом уникнення можливих суперечливих моментів, які 
могли призводити до неправильної кваліфікації діяння. Зроблено висновок, що 
поняття «інтереси» вживається в КК України також у двох значеннях: як породжені 
суспільними відносинами та неопосередковані правовими нормами, але такі, що 
не суперечать загальним засадам кримінального законодавства, прагнення суб’єкта 
задовольнити соціальні потреби, що реалізуються у правовідносинах і підлягають 
кримінально-правовому захисту; як злочинні мотиви. Така двозначність, на нашу 
думку, є суттєвим недоліком, оскільки створює складнощі у кваліфікації того чи 
іншого діяння. Для його виправлення необхідно замінити в цьому випадку поняття 
«особистий інтерес» на «особисту заінтересованість».

Ключові слова: злочин, склад злочину, покарання, об’єкт злочину, інтерес, 
кримінальний закон.

Interest is investigated in the article as a feature provided by Section I of the Special 
Part of the Criminal Code of Ukraine. It is established that the concept of “interest” 
and “interest” are quite widespread in the Special part of the Criminal Code of Ukraine 
(more than 70 times), but the significant shortcomings of the crimes, which are a sign 
of inconsistency of the legislator in the content of the categories of “interest” and 
the existence of a “service interests” concept that is misused. It is emphasized that 
the significance of the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, as a structural 
part of a single criminal law, is mainly that it: 1) contains an exhaustive list of acts 
that are crimes; 2) contains a comprehensive list of types and sizes of punishments 
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for their commission; 3) differentiation of criminal liability was carried out by means  
of qualified and privileged crime units, as well as by the gradation of punishments for 
their commission; 4) a distinction is made between criminal and non-criminal offenses 
and the like. It is determined that the outlines in Part 1 of Art. 114 of the Criminal Code 
of Ukraine actions committed by a special subject of a crime with a deliberate form  
of guilt, a priori harm the interests of Ukraine. It follows that by excluding the category  
of “interest” from Part 1 of this article, the legislator did not change its essence, moreover, 
on the contrary improved by avoiding possible contradictory points that could lead  
to incorrect qualification of the act. It is concluded that the term “interests” is used in 
the Criminal Code of Ukraine also in two meanings: as generated by social relations 
and not mediated by legal norms, but those that do not contradict the general principles  
of criminal law, the desire of the subject to satisfy the social needs that are realized in legal 
relationships and are subject to criminal defense; as criminal motives. Such ambiguity, 
in our opinion, is a significant drawback, since it creates difficulties in qualifying an 
action. In order to correct it, the term “personal interest” should be replaced in this case 
by “personal interest”.

Key words: crime, composition of crime, punishment, object of crime, interest, 
criminal law.

Вступ. У Конституції України поряд із правами та свободами людини й громадянина май-
же двадцять разів вживається поняття «інтерес» як щодо окремої людини, так і щодо різних 
суспільних утворень. Причому гарантії захисту публічного інтересу явно превалюють над при-
ватним. Звичайно, це не могло не відобразитися в Кримінальному кодексі (далі – КК) України як 
крайньому засобі захисту людини, суспільства держави та людства від найнебезпечніших про-
явів протиправної поведінки. Кримінальний закон майже сто разів у зовсім діаметрально про-
тилежних значеннях уживає поняття «інтерес» – від об’єкта злочинного посягання до мотиву 
особи, яка вчиняє злочин. 

Звичайно, таке безсистемне вживання поняття «інтерес» в КК України призводить до 
труднощів як у тлумаченні певної кримінально-правової норми, що його місить, так і в її засто-
суванні на практиці. 

Теоретичним і практичним підґрунтям дослідження зазначених проблем стали роботи 
відомих вітчизняних і зарубіжних учених у галузі теорії права, кримінального, кримінально-ви-
конавчого права та кримінології, зокрема Ю.В. Бауліна, О.М. Бандурки, Р.В. Вереши, В.К. Гри-
щука, В.В. Голіни, О.М. Джужі, Т.А. Денисової, В.П. Ємельянова, О.О. Книженко, О.Г. Колба, 
І.М. Копотуна, О.М. Костенка, О.М. Литвинова, О.М. Литвака, М.І. Мельника, П.П. Михайленка, 
С.С. Мірошниченка, В.О. Навроцького, В.І. Осадчого, М.І. Панова, А.В. Савченка, В.В. Сташиса, 
Є.Л. Стрельцова, В.Я. Тація, В.П. Тихого, П.Л. Фріса, В.В. Шаблистого, Н.М. Ярмиш, О.Н. Яр-
миша, С.С. Яценка та інших.

Вказуючи на безперечну значущість раніше проведених досліджень, водночас убачаєть-
ся, що вони не вичерпують кола питань, що вимагають свого вирішення. Це стосується і кри-
мінально-правової дефініції «інтерес», його співвідношення із правами та свободами людини 
і громадянина, його співвідношення із суспільними відносинами як об’єктом злочину, а також 
встановлення системності використання в Особливій частині КК України.  

Постановка завдання. Мета статті полягає в обґрунтуванні гіпотези про те, що поняття 
«інтерес» і «заінтересованість» є досить поширеними в Особливій частині КК України, адже 
використовуються понад 70 разів, проте суттєвими ж недоліками складів злочинів, ознакою яких 
є інтерес, убачається непослідовність законодавця в питанні змісту категорій «інтерес» і «заінте-
ресованість», а також наявність поняття «інтереси служби», використання якого є некоректним.

Результати дослідження. Значення Особливої частини КК України як структурної части-
ни єдиного кримінального закону головним чином полягає в тому, що в ній:

1) вміщено вичерпний перелік діянь, які є злочинами (саме через положення Особливої 
частини КК України реалізується принцип «nullum crimen sine lege» – немає злочину без вказівки 
на це в законі; а також виконуються вимоги ч. 3 ст. 3 КК України, яка застерігає, що застосування 
закону про кримінальну відповідальність за аналогією заборонено); 

2) вміщено вичерпний перелік видів і розмірів покарань за їх вчинення (ідеться про те, що 
вид і розмір покарання за вчинення того чи іншого злочину чітко визначено в санкціях забороне-
них норм. Призначення інших, не передбачених санкціями цих норм, виду або розміру покарання 
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можливе лише як виняток на підставі та в порядку, передбаченому нормами Загальної частини 
КК України); 3) здійснено диференціацію кримінальної відповідальності за допомогою кваліфі-
кованих і привілейованих складів злочину, а також шляхом градації покарань за їх вчинення (за-
стосування цих механізмів дає змогу суду призначити таке покарання, яке буде найбільш адекват-
ним ступеню та характеру суспільної небезпеки вчиненого діяння); 4) проведено розмежування 
злочинних і незлочинних (адміністративних проступків, дисциплінарних проступків, цивільних 
деліктів тощо) правопорушень тощо [1, c. 416].

Станом на 2019 рік Особлива частина КК України складається з двадцяти розділів («Зло-
чини проти основ національної безпеки України», Злочини проти життя та здоров’я особи», 
«Злочини проти волі, честі та гідності особи», «Злочини проти статевої свободи та статевої не-
доторканності особи», «Злочини проти виборчих, трудових та інших особистих прав і свобод 
людини й громадянина», «Злочини проти власності», «Злочини у сфері господарської діяльно-
сті», «Злочини проти довкілля», «Злочини проти громадської безпеки», «Злочини проти безпеки 
виробництва», «Злочини проти безпеки руху та експлуатації транспорту», «Злочини проти гро-
мадського порядку та моральності», «Злочини у сфері обігу наркотичних засобів, психотропних 
речовин, їхніх аналогів або прекурсорів та інші злочини проти здоров’я населення», «Злочини  
у сфері охорони державної таємниці, недоторканності державних кордонів, забезпечення призо-
ву та мобілізації», «Злочини проти авторитету органів державної влади, органів місцевого само-
врядування, об’єднань громадян та злочини проти журналістів», «Злочини у сфері використан-
ня електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж 
електрозв’язку», «Злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної  
з наданням публічних послуг», «Злочини проти правосуддя», «Злочини проти встановленого по-
рядку несення військової служби (військові злочини)», «Злочини проти миру, безпеки людства та 
міжнародного правопорядку»), до складу яких входять статті (зі ст. 109 по ст. 447). У цих складах 
злочину також спостерігається така ознака, як інтерес.

Перша згадка інтересу в Особливій частині КК України вживається у ст. 114 розділу 
І «Злочини проти основ національної безпеки України», що має назву «Шпигунство». Ця стаття 
закріплює таке: «1. Передача або збирання з метою передачі іноземній державі, іноземній орга-
нізації або їхнім представникам відомостей, що становлять державну таємницю, якщо ці дії вчи-
нені іноземцем або особою без громадянства, – караються позбавленням волі на строк від десяти 
до п’ятнадцяти років із конфіскацією майна або без такої.

2. Звільняється від кримінальної відповідальності особа, яка припинила діяльність, передба-
чену частиною першою цієї статті, та добровільно повідомила органи державної влади про вчинене, 
якщо внаслідок цього і вжитих заходів було відвернено заподіяння шкоди інтересам України» [2].

Отже, названий інтерес належить до державного. Відвернення заподіяння шкоди інтере-
сам України – одна з необхідних ознак, що дає змогу звільнити особу, яка припинила діяльність, 
передбачену в ч. 1, від кримінальної відповідальності. 

Ця норма ґрунтується на ст. 57 КК УРСР 1960 р., в якій також було передбачено лише 
один вид законних інтересів – державний. Утім, сучасна редакція цієї статті включає категорію 
«інтерес» лише в ч. 2, тоді як ст. 57 КК УРСР 1960 р. передбачала її в кожній частині статті (їх 
було 3). Раніше для кваліфікації діяння як шпигунства було необхідно встановити обов’язкову 
ознаку – діяння мало бути вчинено «на шкоду інтересам України» [3]. Сьогодні законодавець ви-
ключив цю ознаку з ч. 1 ст. 114 КК України, на нашу думку, абсолютно виправдано, оскільки цей 
крок дав змогу уникнути певних непорозумінь у суді, пов’язаних із різним трактуванням змісту 
категорії «інтерес». 

Вважаємо, що окреслені в ч. 1 ст. 114 КК України дії, які вчиняє спеціальний суб’єкт 
злочину з умисною формою вини, апріорі завдають шкоди інтересам України. Випливає, що, 
виключивши категорію «інтерес» із ч. 1 цієї статті, законодавець не змінив її сутність, ба більше, 
навпаки, вдосконалив шляхом уникнення можливих суперечливих моментів, які могли призводи-
ти до неправильної кваліфікації діяння.

Той факт, що в диспозиції ст. 114 КК України відсутні інші види інтересів, у жодному разі 
не порушує необхідний баланс інтересів і не виступає недоліком, враховуючи, що ця норма вклю-
чена до розділу І «Злочини проти основ національної безпеки України» (навіть із назви можна 
зробити висновок, що ці злочини можуть посягати тільки на інтереси держави).

Виключно легальні інтереси держави також передбачені ч. 2 ст. 330 «Передача або збиран-
ня відомостей, що становлять службову інформацію, зібрану у процесі оперативно-розшукової,  
контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни».
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У ч. 1 ст. 3321 «Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану територію України та 
виїзду з неї» задекларовано таке: «1. Порушення порядку в’їзду на тимчасово окуповану терито-
рію України та виїзду з неї з метою заподіяння шкоди інтересам держави – караються обмежен-
ням волі на строк до трьох років або позбавленням волі на той самий строк» [2].

КК було доповнено цією статтею у 2014 р. через низку трагічних обставин, що відбулися 
та, на жаль, продовжують відбуватися в Україні (кровопролитна війна, окупація терористичними 
угрупуваннями та сусідньою країною частини території нашої Батьківщини). Обов’язковою оз-
накою складу цього злочину є конкретна злочинна мета – заподіяння шкоди інтересам держави. 

Водночас суди в абсолютній більшості вважають, що шкода інтересам держави – це нама-
гання вижити шляхом переправлення продуктів харчування повз пункти контролю. 

Наприклад, згідно з обвинувальним актом на початку березня 2015 р. ОСОБА_1 разом 
із ОСОБА_2, достовірно знаючи порядок в’їзду та виїзду на тимчасово окуповану територію 
України, на якій діє «ЛНР», попередньо домовившись із невстановленою слідством особою, за 
допомогою човна в’їжджала на тимчасово окуповану територію України та виїжджала з неї через 
річку Сіверський Донець, поблизу населених пунктів Лобочеве та Жовте Слов’яносербського 
району Луганської області, переміщуючи на її територію продукти харчування та товари госпо-
дарського призначення. Впродовж березня – квітня 2015 р. близько п’ятнадцяти разів переміща-
ли з підконтрольної Україні території через лінію розмежування поза пунктами в’їзду-виїзду на 
тимчасово окуповану територію України продукти харчування та товари господарського призна-
чення з метою їх реалізації та заподіяння в такий спосіб шкоди інтересам держави [4].

Враховуючи ту смертельну небезпеку, що нависла над нашою країною, вважаємо наяв-
ність цієї статті в КК України надзвичайно актуальною та своєчасною, проте розуміння інтересів 
держави викликає лише здивування та бажання їхньої нормативної регламентації. 

Така ж злочинна мета є обов’язковою ознакою ч. 1 ст. 3322 КК України «Незаконне пере-
тинання державного кордону України».

Висновки. Підсумовуючи зазначене вище, зауважимо, що категорії «інтерес» і «заінте-
ресованість» є досить поширеними в Особливій частині КК України, адже вживаються загалом 
74 рази. Позитивним виглядає той факт, що в цьому законодавчому акті наявний баланс між дер-
жавними, суспільними та приватними інтересами, тому можна стверджувати, що в цьому аспекті 
Особлива частина КК України відповідає демократичним принципам. 

Суттєвими ж недоліками складів злочинів, ознакою яких є інтерес, вбачається непослідов-
ність законодавця в питанні змісту категорій «інтерес» і «заінтересованість», а також наявність 
поняття «інтереси служби», використання якого є некоректним.

На підставі наведеного можна зробити висновок, що поняття «інтереси» вживається в КК 
України також у двох значеннях: 

1) як породжені суспільними відносинами та не опосередковані правовими нормами, але 
такі, що не суперечать загальним засадам кримінального законодавства, прагнення суб’єкта задо-
вольнити соціальні потреби, що реалізуються у правовідносинах і підлягають кримінально-пра-
вовому захисту;

2) як злочинні мотиви. Така двозначність, на нашу думку, є суттєвим недоліком, оскільки 
створює складнощі у кваліфікації того чи іншого діяння. Для його виправлення (принаймні в 
частині поняття «інтерес», хоча схожа ситуація є і із «заінтересованістю») пропонуємо замінити 
в цьому випадку поняття «особистий інтерес» на «особисту заінтересованість».
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СПЕЦИФІКА СУЧАСНОГО ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТА РОЗБОЮ 
ТА ОКРЕСЛЕННЯ ЙОГО ОБ’ЄКТИВНОЇ СТОРОНИ

У статті розглянуто сучасні проблеми в межах визначення об’єкта розбою 
та окреслення його об’єктивної сторони. У статті акцентується увага, що на 
сучасному етапі реформування вітчизняної системи законодавства особливого 
розгляду заслуговують питання окреслення класифікаційного розуміння наукових 
позицій щодо визначення об’єкта розбою та, відповідно, його об’єктивної сторони.

Аналізуючи підняте питання, автор наголошує на тому, що виникає нагальна 
проблема урахування сучасної специфіки розбою в межах окреслення його об’єкта 
на комплексному системному рівні з позиції дослідження його об’єктивної сторони.

Дослідження, яке проводить автор, спрямоване на встановлення об’єктивних 
ознак розбою та розкриття ознак нападу.

У ракурсі дослідження автором зазначено, що сучасні наукові праці, які 
присвячені піднятим у досліджені питанням, більшою мірою присвячені питанням 
кримінальної відповідальності за розбій як майновий злочин або злочин проти 
власності та замало уваги приділялося саме окресленню його об’єктивної сторони 
з боку визначення загального базового поняття розбою як кримінально-правової 
категорії. Відповідно, автор висуває питання: ознака якого саме злочину утворює 
фактичне заволодіння майном – розбою або будь-якого іншого? Як стверджується  
в літературі, якщо розбій реально призвів до заволодіння майном, воно (заволодіння) 
входить до складу розбою як ознака його об’єктивної сторони; насильницьке 
вилучення майна становить неодмінну конститутивну ознаку розбою як злочину.

Під час дослідження автор з’ясовує, що в цьому разі простежується логічна 
невідповідність, яка зводиться до того, що розбій як напад закінчено з моменту 
нападу, але фактичне заволодіння майном чомусь включається до складу вже 
завершеного злочину.

Проведений автором аналіз дає змогу зробити висновок, що розбій варто 
розуміти як напад, який закінчений із моменту нападу, але фактичне заволодіння 
майном включається до складу вже завершеного злочину. 

Ключові слова: розбій, напад, об’єкт розбою, об’єктивна сторона розбою, 
насильство, гіпноз.

The article deals with the current problems of defining a robbery object and defining 
its objective side. The article emphasizes that at this stage of reforming the domestic 
system of legislation special consideration deserves the issue of defining the classification 
understanding of scientific positions on the definition of the object of robbery and on the 
one hand its objective side.

Analyzing the attention raised, the author emphasizes that there is an urgent problem of 
taking into account the modern specificity of robbery within the framework of the definition 
of its object at a complex system level from the standpoint of the study of its objective side.

The research conducted by the author is aimed at establishing signs of object robbery 
and detecting signs of attack.

In the perspective of the author stated that the modern scientific works which are 
devoted to the raised in the investigated questions are more devoted to the issues of 
criminal responsibility for robbery as property crime or crime against property, and little 
attention was paid to defining its objective side from the side of defining the general 
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basic concept of robbery as criminal category. Accordingly, the author raises the question 
of what character of the crime constitutes the actual seizure of property and robbery or 
any other? As stated in the literature, if robbery actually led to the seizure of property, it 
(possession) is part of the robbery as a sign of its objective side; the forcible seizure of 
property is an indispensable constitutive feature of robbery as a form of theft.

In the course of the study, the author finds that in this case there is a logical mismatch, 
which is that the robbery as an assault has been completed since the attack, but the actual 
seizure of property for some reason is included in the already completed crime.

The analysis conducted by the author suggests that the robbery should be understood 
as an assault completed since the attack, but the actual seizure of property for some 
reason is included in the already completed crime. 

Key words: robbery, assault, object of robbery, objective side of robbery, violence, 
hypnosis.

Вступ. Станом на 2019 рік аспекти формування узагальненої наукової позиції щодо кри-
мінально-правового визначення об’єкта розбою та його об’єктивної сторони переважно заведено 
розглядати в межах наукового з’ясування відповідного ряду об’єктивних ознак складу злочину. 

Проте, враховуючи специфічність поняття розбою у фаховій літературі, сформувалась ко-
лізія, яка зводиться до того, що характеристику розбою науковці подають не тільки як сукупність 
ознак складу злочину. Зокрема, О.О. Горішній наголошує: «Ознаки складу злочину, що передба-
чає відповідальність за розбій, та елементи злочину, що здійснюється в реальності, – це досить 
близькі, але не тотожні категорії» [1, с. 147]. 

У ракурсі піднятої проблематики на практиці досить проблемним питанням під час квалі-
фікації злочинів подекуди є відмінність розбою від насильницького грабежу.

Зазначена вище наукова позиція знайшла наукове підтвердження не тільки в працях  
вітчизняних науковців, а й у вітчизняній правозастосовній практиці.

На узагальненому науковому рівні піднята проблематика заслуговує більш детального 
аналізу з різностороннім фаховим врахуванням наявних аспектів у ракурсі правового окреслення 
специфіки розуміння об’єктивного представлення розбою з наданням характеристики об’єктив-
ної сторони розбою не тільки з позицій кримінально-правової категорії, а й з позиції зазначення 
його об’єктивних ознак, які передбачають відповідальність за розбій, та реалізації формалізова-
ного структурного представлення розбою, як злочину, вчинюваного в реальній дійсності. 

З огляду на вищевказане виникає нагальна проблема урахування сучасної специфіки роз-
бою в межах окреслення його об’єкта на комплексному системному рівні з позиції дослідження 
його об’єктивної сторони.

Питання кримінально-правової характеристики об’єктивної сторони розбою розглядали 
у своїх працях такі вітчизняні та зарубіжні вчені, як О.О. Горішній [1, c. 4], В.О. Попелюшка  
[7, c. 100], Ю.В. Паламарчук [4, c. 167], Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова [2, c. 46], Н.А. Мирошничен-
ко [2, c. 10] та інші.

Проте роботи вказаних вище дослідників зазвичай були присвячені більшою мірою пи-
танням кримінальної відповідальності за розбій як майновий злочин або злочин проти власності, 
та замало уваги приділялося саме окресленню його об’єктивної сторони зі сторони визначення 
загального базового поняття розбою як кримінально-правової категорії.

Аналізуючи сучасні наукові праці, присвячені питанню розбою, варто зазначити, що в 
роботі К.В. Паламарчук викладено результати досліджень щодо об’єктивних ознак розбою за 
кримінальним правом України та іноземних держав [4, c. 167].

З позиції узагальненого наукового окреслення об’єктивної сторони розбою в працях су-
часних науковців Ю.В. Бауліна, В.І. Борисова [2, c. 46] В.О. Попелюшка [7, c. 100] виникає зумов-
лююче направлення щодо відповідальності за неї особи.

У праці Л.В. Лісниченко зазначається, що розбій варто відносити до двох об’єктних зло-
чинів, де розбій посягає на два об’єкти: право власності й особу (її здоров’я і життя) [6, c. 254].

Отже, нині, попри очевидну наукову і практичну значущість, питання щодо визначення 
об’єкта розбою та його об’єктивної сторони ще не були об’єктом самостійного комплексного 
кримінально-правового дослідження.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз сучасного розуміння об’єктивної сторони 
розбою та визначення кваліфікаційних ознак об’єкта розбою з позиції самостійного комплексно-
го кримінально-правового дослідження.
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Результати дослідження. З позиції вітчизняного законодавства розбій варто розуміти як 
злочин проти власності. Відповідно, об’єктивна сторона розбою полягає в нападі з метою заволо-
діння чужим майном, поєднаному з насильством, небезпечним для життя чи здоров’я особи, що 
зазнала нападу, або з погрозою застосування такого насильства.

З позиції Б.В. Волженкіна насильство або загроза застосування насильства в складі розбою 
варто розуміти лише як один з елементів нападу, що включає в себе також інші дії. При цьому само-
стійність нападу бачиться в тому, що він являє собою певні дії, що передують насильству [7, c. 56].

Розвиваючи погляди Б.В. Волженкіна, варто зазначити, що саме «напад» виступає першим 
етапом розбою, що полягає у швидких, агресивних, стрімких діях, спрямованих проти потерпі-
лого, а застосування фізичного або психічного насильства – другим його етапом, на якому напад 
органічно поєднується з насильством, не втрачаючи, втім, від цього своєї самостійності. 

Досить суттєва кількість науковців із цього приводу зазначає, що «напад» варто розуміти 
не як саме посягання, а як форму (спосіб) його скоєння. 

Доцільно зазначити, що поняття нападу набуває, відповідно, іншої юридичної природи 
під час співвіднесення його з фізичним насильством у широкому розумінні (умисне заподіяння 
фізичної шкоди незалежно від способу).

Однак, розглядаючи зазначені вище міркування, варто погодитися із зауваженням  
М.Б. Гугучія, який вказує, що вони суперечать диспозиції розбою, оскільки розбій утворює тіль-
ки таке насильство, яке пов’язане з нападом і відбувається у вигляді нападу [8. c. 25]. На думку 
М.Б. Гугучія, об’єктивна сторона розбою полягає в нападі, який складається у фізичному або пси-
хічному насильстві над особистістю потерпілого з метою заволодіння чужим майном [8, c. 25].

Спираючись на викладене, слід констатувати, що вчені сьогодні трактують поняття напа-
ду дуже широко, фактично не надаючи йому самостійного значення. 

У зв’язку з вищезазначеним А.І. Бойцов пропонує виключити поняття «напад» із дефініції 
розбою, залишивши посилання виключно на застосування небезпечного насильства або загрозу 
його застосування» [9, c. 125]. 

Розвиваючи підняту тематику, слід детально проаналізувати ознаки нападу. 
Зокрема, розглядаючи ознаки нападу, виділимо такі основні моменти: зовнішній агресив-

ний вплив на потерпілого є суттєвою ознакою, і тому вказується у вироку; раптовість (стрімкість) 
має факультативне значення. Однак у судовій практиці під час розгляду конкретних криміналь-
них проваджень раптовість визнається суттєвою ознакою нападу.

У цьому разі варто зауважити, що й форми нападу можуть бути різними: наприклад, 
під час пострілу «в упор» напад є явно відкритим, під час удару ножем сплячого або пострілу  
з-за рогу форми нападу можуть бути різними, тобто кваліфікуватися як напад можуть як явні, 
відкриті насильницькі дії, так і дії таємні. 

Більш обережний підхід до кваліфікації дій винних має мати місце у тих випадках, коли 
безпорадний стан потерпілого досягається шляхом споєння його спиртними напоями або введен-
ня наркотичних засобів.

Відповідальність за розбій у подібних випадках може наступати лише тоді, коли потерпі-
лого змусили прийняти речовини насильно (наприклад, шляхом загрози). У разі ж добровільного 
вживання відповідальність за розбій повинна бути виключена. 

Наступною ознакою нападу є насильство. Ключові ознаки насильства в розбої є такими: 
воно має небезпечний не тільки для здоров’я, але і для життя характер; характеризується умис-
ною формою вини; має на меті – вилучити або утримати чуже майно.

Насильство у розбої небезпечне для життя або здоров’я залежно від наявності однієї 
із двох можливих причин: залежно від наслідків застосованого фізичного впливу або залеж-
но від небезпеки способу цього впливу. Небезпечне за наслідками насильство в розбої може 
виражатися в заподіянні легкої, середньої тяжкості або тяжкої шкоди здоров’ю. Насильство  
в розбійному нападі може бути представлено і вбивством потерпілого, яке, втім, вимагає до-
даткової кваліфікації. 

Наступною ознакою об’єктивної сторони розбою є застосування насильства, саме небез-
печного для життя чи здоров’я, або загроза застосування такого насильства. 

Психічне насильство під час розбійного нападу виражається в загрозі негайного застосу-
вання фізичного насильства, небезпечного для життя і здоров’я, і включає в себе залякування по-
терпілого з метою вилучення і (або) утримання чужого майна будь-яким із названих вище видів 
фізичного насильства. Саме ж поняття «загроза» варто розуміти як стан небезпеки, очікування 
якогось того шкідливого результату.
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Загроза застосування насильства може виражатися в усній, письмовій формі або шляхом 
конклюдентних дій. Вона може складатися або у висловлюванні з наміром негайного застосу-
вання фізичного насильства, або у вчиненні будь-яких страхітливих рухів тіла, залякуючих дій 
(демонстрація зброї або предметів, які можуть бути використані як зброя), а також може характе-
ризуватися поєднанням відповідних дій.

У кримінально-правовій теорії визнано, що загроза як засіб вилучення майна за своїм 
характером повинна бути реальною [1, c. 144].

Конкретність загрози в науці кримінального права належить до числа спірних, тому з ви-
щезазначеного питання в сучасному науковому осередку сформувалось досить різностороннє 
наукове бачення. Наприклад, на думку одних дослідників, конкретна форма загрози характеризує 
таку властивість загрози, як її реальність. На думку інших – конкретність загрози означає, що  
в ній міститься вказівка на певне благо, якому загрожують завдати шкоди (будь це життя, здо-
ров’я чи тілесна недоторканність), і на конкретні дії, вчиненням яких особа має намір виконати 
загрозу [4, c. 143]. 

В останньому випадку під конкретністю розуміється ясність того, яким саме чином вин-
ний має намір виконати загрозу. Конкретність загрози передбачає і її визначеність, але не завжди. 
Загроза може мати невизначену форму. Це має місце, коли характер дії, вчиненням якого винний 
загрожує жертві, передбачає можливість заподіяння одного з декількох несприятливих наслідків.

Зміст, характер і ступінь інтенсивності загрози слід оцінювати з урахуванням усіх обста-
вин події.

Розбій, який чинять за допомогою психічного насильства, вважається закінченим із мо-
менту проголошення загрози в присутності потерпілого або інших осіб і додаткової кваліфікації 
не потребує. 

Цікаво, що в юридичній літературі деякі вчені виділяють ще й такий вид психічного на-
сильства, як гіпноз, оскільки гіпнозу притаманні всі ознаки останнього, а саме – протиправність, 
суспільна небезпека, умисний вплив, конкретна мета впливу, інтелектуальний спосіб впливу, за-
подіяння психічної шкоди (душевних страждань або розладів психіки) потерпілому. 

Крім того, гіпноз має особливості, серед яких можна виділити такі: гіпноз являє собою 
вплив на психіку людини; гіпноз блокує свідомість і волю загіпнотизованої особи; викликає  
в організмі зміни фізичного характеру (розслабленість м’язів, нереагування органів зору на змі-
ну освітленості і т. п.); гіпноз надає можливість сприйняття загіпнотизованим кожної команди 
гіпнотизера, оскільки кримінальний гіпноз здійснюється, як правило, крім або проти волі загіп-
нотизованого [10, c. 65].

Зазначені ознаки зумовлюють специфіку гіпнозу, яку необхідно враховувати під час 
кваліфікації. З цього приводу Е.Н. Бархатова пропонує застосувати цю кваліфікацію з розумін-
ням її як введення в організм потерпілого сильнодіючої, отруйної або одурманюючої речовини  
[10, c. 66]. Розвиваючи ці погляди, Е.Н. Бархатова пропонує розцінювати діяння залежно від 
ступеня небезпеки зазначеної речовини для організму, як спосіб вчинення розбою або насиль-
ницького грабежу – без урахування ознак відкритості і нападу [10, c. 66].

Керуючись цим роз’ясненням і спираючись на те, що гіпнотичне навіювання являє собою 
насильство, небезпечне для життя чи здоров’я, можна говорити про кваліфікацію розбою, вчи-
неного за допомогою гіпнозу. У цьому разі для того, щоби гіпноз став кваліфікуючою ознакою 
в розбої, необхідно провести дослідження гіпнозу як виду психічного насильства, а саме як на-
сильства, небезпечного для життя чи здоров’я, як способу заволодіння майном. 

Специфіка такого різновиду небезпечного насильства в розбої полягає в тому, що воно 
може фактично не заподіяти жодних наслідків для життя або здоров’я, проте в момент застосу-
вання створює реальну небезпеку.

За чинним законодавством розбій вважається закінченим із моменту нападу. Законодавець 
момент закінчення злочину відніс на ранню стадію – розбій визнається закінченим уже під час як 
такого замаху на заволодіння майном, спроби самого заволодіння.

Унаслідок цього створюється ілюзія, що фактично наслідки, які настали у вигляді проти-
законного захоплення чужого майна, лежать за межами складу розбою. 

Відповідно виникає питання, ознака якого саме злочину утворює фактичне заволодіння 
майном – розбою або будь-якого іншого? Як стверджується в літературі, якщо розбій реально 
призвів до заволодіння майном, воно (заволодіння) входить до складу розбою як ознака його 
об’єктивної сторони; насильницьке вилучення майна становить неодмінну конститутивну ознаку 
розбою як форми злочину. 



264

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

Проте під час дослідження з’ясовано, що в такому разі простежується логічна невідпо-
відність, яка зводиться до того, що розбій як напад закінчено з моменту нападу, але фактичне 
заволодіння майном чомусь включається до складу вже завершеного злочину.

Відповідно момент, з якого злочин, що здійснюються шляхом нападу, кваліфікуються як 
закінчений, і момент фактичного закінчення нападу як поведінкового акту, що протікає в часі  
і просторі, збігаються не завжди, а спираючись на практичний досвід, реально не збігається як 
такий. У разі їх збігу напад дійсно має місце вже в момент створення обстановки реальної загрози.

У всіх випадках, коли напад містить у собі елементи фізичного або психічного насильства, 
небезпечного для життя і здоров’я, застосовуваного з метою заволодіння майном потерпілого, 
відповідальність повинна наступати за закінчений розбій навіть за тієї умови, якщо внаслідок 
раптової зміни обстановки або активного опору потерпілого злочинцеві не вдалося довести зло-
чинний умисел до кінця. 

На практиці поширені випадки, коли напад і насильство збігаються за часом, а етап ство-
рення обстановки реальної небезпеки взагалі відсутній. Отже, визначення нападу тільки як ство-
рення обстановки небезпечного стану, в просторових і часових межах якого зберігається загроза 
реального застосування насильства, є занадто вузьким і не розкриває сутності нападу щодо всіх 
можливих випадків його прояву.

Висновки. Проведений аналіз дає змогу зробити висновок, що розбій варто розуміти як 
злочин, закінчений із моменту нападу, але фактичне заволодіння майном включається до складу 
вже завершеного злочину.
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ОКРЕМІ НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОТИДІЇ ЗЛОЧИННОСТІ В УКРАЇНІ

У статті розглянуто методологію та моделі правоохоронної діяльності. На 
основі зарубіжного та вітчизняного досвіду проаналізовано основні напрями щодо 
вдосконалення структурно-функціонального забезпечення організації протидії 
злочинності шляхом використання кримінального аналізу, моделей комп’ютерної 
статистичної поліцейської діяльності, а також елементів розвідувальної аналітики. 
Аргументовано, що з метою вдосконалення структурно-функціонального 
забезпечення процесів, спрямованих на ефективну організацію заходів щодо 
протидії злочинності з урахуванням процесів реформування правоохоронної 
системи загалом у межах держави, виникає потреба щодо імплементації  
ILP-моделі в чинну систему організації правоохоронної діяльності. Доведено, 
що запровадження європейських стандартів у національну систему боротьби 
зі злочинністю з метою поступової її інтеграції до європейської системи 
правоохоронної безпеки є ключовим вектором розвитку правоохоронної системи 
України. Соціально-орієнтована поліцейська діяльність спрямована на зміцнення 
довіри і посилення комунікацій між поліцією та громадськістю. Встановлено, 
що зміст діяльності суб’єктів протидії злочинності може полягати як у прямому 
управлінському впливі на діяльність цих суб’єктів у разі їх безпосереднього 
підпорядкування, що є характерним для системи державних органів, так  
і в організуючій діяльності суб’єктів, які не перебувають у відносинах субординації, 
зокрема у випадках взаємодії державних корпорацій із протидії злочинності  
з установами інших відомств, недержавними установами й організаціями або 
з правоохоронним органами інших країн. Обумовлено, що запровадження нової 
методології вивчення кримінального середовища та оцінки ризиків і загроз на 
кшталт розробленої Європолом SOCTA (оцінка загроз організованої та серйозної 
злочинності), IOCTA (кіберзагрози), TE-SAT (терористичні загрози) є запорукою 
реалізації інновацій і вдосконалення структурно-функціонального забезпечення 
організації протидії злочинності в Україні.

Ключові слова: протидія, організована злочинність, кримінальний аналіз, 
методологія вивчення кримінального середовища, моделі правоохоронної 
діяльності, поліцейська діяльність.

The article discusses the methodology and models of law enforcement. On the basis 
of foreign and domestic experience, the main directions of improving the structural and 
functional support of the organization of combating crime through the use of criminal 
analysis, models of computer statistical police activity, as well as elements of intelligence 
analytics have been analyzed. It is argued that in order to improve the structural and 
functional support of processes aimed at the effective organization of measures to 
counteract crime, taking into account the processes of reforming the law enforcement 
system as a whole within the state, there is a need to implement the ILP-model in 
the current system of law enforcement activities. It is proved that the introduction of 
European standards into the national system of combating crime in order to gradually 
integrate it into the European law enforcement system is a key vector of development of 
the Ukrainian law enforcement system. Socially-oriented policing is aimed at building 
trust and enhancing communication between the police and the public. It is established 
that the content of the activities of the subjects of combating crime can consist both in 
direct managerial influence on the activities of these entities in the case of their direct 
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subordination, which is characteristic of the system of state bodies, and in the organizing 
activities of the entities not located in relations of subordination, in particular in cases 
of interaction of state corporations on crime counteraction with institutions of other 
agencies, non-governmental institutions and organizations or with law enforcement 
agencies of other countries. It is agreed that the introduction of a new methodology for the 
study of the criminal environment and the assessment of risks and threats such as those 
developed by Europol SOCTA (Organized and Serious Crime Threats), IOCTA (Cyber 
Threats), TE-SAT (Terrorist Threats) are the key to the implementation of innovative and 
innovative structures ensuring the organization of combating crime in Ukraine.

Key words: counteraction, organized crime, criminal analysis, methodology  
of studying the criminal environment, models of law enforcement activity, police activity.

«Якщо Ви знаєте свого ворога і знаєте себе, Ви можете зберігати спокій, навіть якщо 
Вам потрібно буде битися в сотні битв. Якщо Ви знаєте себе, але не знаєте ворога, за кожну 
здобуту перемогу Ви будете платити поразкою. Якщо Ви не знаєте ані ворога, ані себе, кожна 
битва обернеться для Вас поразкою» 

Сунь-цзи, «Мистецтво війни», 511 р. до н.е.

Вступ. Злочинність є, по суті, відображенням суспільства, яке створює відповідні умови 
для розвитку цього явища. Геополітична картина світу швидко змінюється – звична для нас дво-
полюсна структура поступово руйнується, і дуже скоро ми побачимо її повну трансформацію; 
при цьому новий, досить динамічний і нестабільний порядок дасть поштовх аналогічним змінам 
у кримінальному світі, який теж еволюціонує, проходячи через низку перетворень. Організова-
на злочинність у «чистому» вигляді або ж ті її види, що пов’язані з терористичною діяльністю, 
завжди були одним із найскладніших викликів для правоохоронних органів і служб безпеки з 
огляду на ускладнену структуру та різноманіття форм реалізації. Слід додати, що експерти ото-
тожнюють поняття «організована злочинність» і «бізнес» – річний дохід від здійснення проти-
правної діяльності організованими злочинними групами оцінюється в сотні мільярдів дол. США  
(за статистикою ООН, 1996 р.). Водночас новий світовий порядок прискорює еволюцію та ра-
дикально змінює масштаби організованої злочинності з посиленням її транснаціонального ком-
понента (нині у світі немає жодного населеного пункту чи особи, яка б не перебувала під за-
грозою стати її жертвою). Наприклад, згідно з доповіддю Європолу за 2017 р. «Організовані 
злочинні угрупування (ОЗУ) та інші кримінальні суб’єкти», у державах-членах ЄС діють близько  
5 000 організованих злочинних угруповань на міжнародному рівні. Кримінальні ринки, пов’язані 
з незаконними наркотиками, торгівлею людьми та незаконним ввезенням мігрантів, привертають 
найбільшу кількість ОЗУ і продовжують приносити найбільший прибуток серед різних кримі-
нальних ринків в ЄС. Однак виникають кримінальні явища, такі як онлайн-торгівля незаконними 
товарами і послугами, що можуть затьмарити ці ринки за розміром і прибутком у майбутньому. 
Онлайн-торгівля незаконними товарами і послугами вже не просто спосіб дії, а швидко поширю-
ваний, дуже динамічний і вагомий кримінальний ринок [1]. 

Водночас за останні кілька років злочинці понад 180 національностей були залучені  
в діяльність організованої злочинності в ЄС. Більшість ОЗУ, що працюють на міжнародному рів-
ні, складаються з членів більш ніж однієї національності. Втім, більшість підозрюваних (60%), 
причетних до організованої злочинності в ЄС, є громадянами держави-члена [1].

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питаннями організаційно-правового та струк-
турного забезпечення щодо організації протидії злочинності займались провідні вітчизняні та за-
рубіжні дослідники. Ця проблематика розкрита, зокрема, у працях Ю.М. Антоняна, М.Г. Вербен-
ського, В.О. Глушкова, В.В. Голіни, І.М. Даньшина, О.М. Джужи, А.П. Закалюка, О.Г. Кальмана 
та інших. Водночас проблемою організованої злочинності як комплексним науковим поняттям, 
а також удосконаленням заходів щодо протидії та боротьби з нею займалися такі вчені: Л.І. Ар-
куша, Л.В. Багрій-Шахматов, А.В. Гайдук, І.П. Голосніченко, О.О. Дульський, М.І. Камлик, 
Я.Ю. Кондратьєв, М.В. Корнієнко, Н.В. Кузнєцова, О.А. Мартиненко, Н.П. Матюхіна, М.І. Мель-
ник, Я.Є. Мишков, С.Г. Стеценко, О.В. Ткаченко та інші. 

Водночас науковці, що вивчають проблематику інформаційно-аналітичного забезпечення 
функціонування правоохоронних органів та його роль у боротьбі з організованою злочинністю, а 
саме С.В. Албул, О.М. Бандурка, О.В. Власюк, В.С. Гуславський, Ю.А. Задорожний, О. М. Заєць,  
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О.Є. Користін, А.В. Махнюк, А.В. Мовчан, Б.Г. Розовський, С.В, Сеник, О.Ю. Шостко та інші, 
зазначають, що таке забезпечення, безумовно, є надзвичайно важливим, однак попри це невирі-
шеною залишається низка організаційних, кадрових, технічних і комунікаційних проблем. Вра-
ховуючи й те, що злочинність сьогодні трансформується надзвичайно швидко, змінюючи свої 
прояви та форми, використовуючи новітні інструменти та технології, питання щодо вдоскона-
лення структурно-функціонального забезпечення організації протидії злочинності в Україні нині 
є надзвичайно актуальним і потребує подальшого розроблення з урахуванням реалій сьогодення.

Постановка завдання. Метою статті є аналіз ключових напрямків щодо удосконалення 
структурно-функціонального забезпечення організації протидії злочинності в Україні, а також 
огляд моделей правоохоронної діяльності.

Результати дослідження. Сьогодні є велика кількість визначень поняття «організована 
злочинність», але дефініція, яка обрана як базова, визначає її ключові характеристики: корумпо-
ваність, застосування насильства та використання методик залякування, накопичення матеріаль-
них благ і залучення великої кількості як фізичних, так і юридичних осіб; саме тому організована 
злочинність постійно у фокусі будь-яких стратегій і програм, що розробляються правоохоронни-
ми структурами, урядами держав і міжнародними організаціями – UNODC, Інтерпол, Європол, 
OLAF та іншими. Корумпованість і залякування, незаконний обіг зброї, підробка документів  
і незаконне використання персональних даних, злочини екологічного характеру, відмивання гро-
шей, крадіжки об’єктів історичної та культурної спадщини, незаконний обіг наркотиків, злочини 
проти жінок і дітей, кіберзлочинність, торгівля людськими органами – саме такі виклики кидає 
організована злочинність міжнародній спільноті. І як же забезпечити ефективну протидію, кон-
троль і запобігання цим загрозам державним і міжнародним структурам?

Використання нового підходу – організації правоохоронної діяльності, керованої розві-
дувальною аналітикою (Intelligence-Led Policing), і систематизації процесів використання стра-
тегічної і тактичної інформації – дало змогу розробити новий інструментарій для забезпечення 
ефективного контролю і запобігання подальшому зміцненню позицій злочинних організованих 
груп у суспільстві. 

Останні роки у ЗМІ та на різних майданчиках активно обговорюється питання реформи 
правоохоронних органів (далі – п/о), особливо їхнього кримінального блоку. Справді, рівень до-
віри до всіх правоохоронних інституцій, особливо кримінального сектору, вкрай низький, він 
коливається за інтегральною оцінкою ситуації від 8 до 20%, і це ще оптимістичні показники. 
Зазвичай впливають на це такі чинники:

– низька результативність роботи правоохоронних органів (люди не почуваються в безпе-
ці), особливо з розкриття найбільш резонансних справ, неспроможність останніх винайти ефек-
тивні способи протистояння рейдерським захопленням;

– причетність окремих правоохоронців до протиправної діяльності, зокрема корупції;
– особисті негативні враження людей, які були залучені як учасники кримінального про-

цесу, від дій правоохоронців; 
– факти неправомірного втручання в приватне життя громадян;
– необґрунтований тиск на бізнес тощо. 
Зважаючи на суспільну думку, що, по суті, впливає на прийняття урядових рішень і зако-

нодавчі ініціативи, причинами такого становища є: відсутність ефективних механізмів кадрового 
відбору; надмірні повноваження правоохоронців; намагання олігархічних кланів узяти під кон-
троль правоохоронну систему; визначально корупційна постать самого правоохоронця; низьке 
грошове утримання правоохоронців тощо.

На перший погляд така думка людей не є безпідставною, однак останні дослідження на-
справді доводять принципово інше причинне коріння такого становища – вони, як не дивно, кри-
ються в системі організації правоохоронної діяльності.

Чинна модель організації правоохоронної діяльності є спадщиною радянських підходів, 
сформованих на іншій парадигмі. Це – інша система ставлення до прав і свобод громадян та 
процедур їх обмеження під час виявлення, розкриття та розслідування злочинів. Про що йдеть-
ся? Для держави окремий громадянин або бізнесмен є визначально правопорушниками (справді, 
в наявних умовах відсутності вибору окремі громадяни або бізнесмени вимушені діяти у не-
правовий спосіб, правопорушення стає закономірним наслідком їхньої поведінки). Наприклад, 
фактично 100% бізнесу ухиляються від оподаткування або уникають його, використовуючи різні 
схеми оптимізації. З огляду такі обставини на перший погляд перевірки контролюючими органа-
ми бізнесу стають цілком виправданим інструментом контролю за його діяльністю й, відповід-
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но, використовуються як першоджерело інформації про правопорушення та спосіб тиску. Вони  
є найбільш простими способами контролю за криміногенними процесами [2].

Щодо загальнокримінальних злочинів ситуація схожа: правоохоронці під час їх виявлення 
та розкриття за допомогою контактних дій намагаються просіяти через «сито перевірок» якомога 
більшу кількість осіб; дії у такий спосіб мають високі корупційні ризики та нівелюють ідею за-
хисту прав і свобод громадян.

Аналізуючи природу організаційного забезпечення діяльності суб’єктів протидії злочинності, 
слід зазначити, що його зміст може полягати як у прямому управлінському впливі на діяльність цих 
суб’єктів у разі їхнього безпосереднього підпорядкування, що є характерним для системи держав-
них органів, так і в організуючій діяльності суб’єктів, які не перебувають у відносинах субординації. 
У другому випадку може йтися про взаємодію державних корпорацій із протидії злочинності з уста-
новами інших відомств, недержавними установами й організаціями або з правоохоронним органами 
інших країн. У разі здійснення прямого управлінського впливу державних органів щодо організації 
діяльності у сфері протидії злочинності його слід віднести до більш широкого поняття державного 
управління, що є однією з основних внутрішніх функцій державної організації [3, с. 95].

Якщо узагальнити причинно-наслідкові зв’язки наявного стану правоохоронної системи, 
можна дійти висновку, що: 

– державні інституції не формують систему безпеки, встановлюючи адекватні витрати на 
відвернення кримінальних загроз щодо збитків, спричинених останніми;

– населення поки не здатне уособлювати себе частиною системи правопорядку, а лише 
розглядає її з позиції суб’єкта, якому делегована така функція;

– на відміну від західних правоохоронних інституцій, усі роки правоохоронці переважно 
намагалися боротися з конкретними протиправними проявами, а не системними кримінальними 
явищами (усунення підґрунтя їхнього існування та руйнування кримінальної інфраструктури), 
не будували механізми відвернення загроз і визначення ризиків, і, як наслідок, це призвело до 
екстенсивного шляху розвитку правоохоронної системи (збільшення кількості правоохоронців), 
вимушеного задіяння великої кількості людських і матеріальних ресурсів для виявлення та роз-
слідування злочинів;

– ми не розглядаємо національні правоохоронні органи як елементи міжнародної системи 
правопорядку. У зв’язку з цим ми маємо слабку інтеграцію до європейських правоохоронних 
інституцій;

– недовіра до правоохоронних інституцій призвела до дублювання функцій між ними та 
запровадження складних процедур у системі досудового розслідування. 

– наявний правоохоронний інструментарій унеможливлює виявлення ієрархічно розбу-
дованих і територіально розгалужених ОЗГ та ЗО, а також складних кримінальних схем тощо.

Західна та американська моделі, навпаки, вибудовувались переважно на принципах із мі-
німальним втручанням у приватне життя громадян, тому безконтактні розвідувально-аналітичні 
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дії (Big Data) та заходи, поєднані із сучасними системами оцінки ризиків і загроз, посіли важливе 
місце в системі боротьби зі злочинністю.

Дослідники та правоохоронна література зазвичай розкривають методологію правоохо-
ронної діяльності на основі п’яти моделей правоохоронної діяльності [4, с. 18–21]:

Традиційна поліцейська діяльність є найбільш відомою поліцейською моделлю і залиша-
ється стандартним стилем правоохоронної діяльності. Це стосується реактивного і інцидентного 
стилю, за якого поліцейські більшою мірою тільки реагують відповідним чином на злочин і ви-
могу надання сервісних послуг. Відповіді на дзвінки, прийом заяв, патрулювання в громадських 
місцях, створюючи видимість присутності поліції, а також розкриття злочинів, що вчиняються 
або вчинені в минулому, є сутністю традиційної поліцейської діяльності.

Соціально-орієнтована поліцейська діяльність спрямована на зміцнення довіри і посилення ко-
мунікацій між поліцією та громадськістю. Сommunity Policing програми включають створення громад-
ських форумів із залученням представників різних громадських груп та інститутів, де обговорюються і 
розглядаються питання безпеки, включно з правопорушеннями і окремими злочинами в регіоні. Клю-
човою метою Community Policing є відновлення репутації правоохоронних органів і підвищення довіри 
населення, «легітимізація» їхньої діяльності, вироблення нових стандартів поведінки та етики, передача 
процесу визначення пріоритетів у правоохоронній діяльності під контроль громади. 

В Україні взаємодія поліції та громади врахована в ст. 11 Закону України «Про Націо-
нальну поліцію», де, зокрема, зазначено, що діяльність поліції здійснюється в тісній співпраці та 
взаємодії з населенням, територіальними громадами та громадськими об’єднаннями на засадах 
партнерства і спрямована на забезпечення їхніх потреб [5]. Наприклад, з 2016 р. впроваджується 
пілотний проєкт «Шкільний офіцер поліції», який став першим у реалізації концепції Сommunity 
Рolicing в Україні. Цей проєкт було розроблено з метою розв’язання проблеми підліткової й дитя-
чої злочинності, який поєднує зусилля двох організацій – Національної поліції, що відповідає за 
профілактику скоєння злочинів, і закладів середньої освіти, які забезпечують навчання дітей [6].

Окрім вищевказаного, працівниками поліції реалізовуються проєкти, що спрямовані на 
спільну роботу громад і поліції для створення безпечного середовища, зокрема «Сусідська вар-
та» [7], «ПОЛіС» [8], «Безпечне місто» [9] та інші.

У проблемно-орієнтованої поліцейської діяльності ідентифікація й аналіз «проблем» є го-
ловним напрямом роботи поліції, а не конкретним злочином, справою, викликом або інцидентом. 
У цій моделі особлива увага приділяється загальним проблемам злочинності та питанням безпе-
ки. Поліція активно вибудовує превентивну стратегію з можливістю вирішення проблеми, а не 
простого реагування на шкідливі наслідки. 

Модель комп’ютерної статистичної поліцейської діяльності (CompStat) – це система 
управління на основі розробленої моделі, у якій менш тяжкі злочини розглядаються елемен-
том зниження кількості більш тяжких злочинів. Отже, на підставі аналізу статистики вчинених 
злочинів окремі регіональні керівники правоохоронних органів є відповідальними за впрова-
дження на місцевому рівні розроблених завчасно заходів. Compstat часто плутають з моделлю  
ILP. Compstat певним чином пов’язаний із практиками, які використовувалися поліцією Нью-Йор-
ка для зниження рівня злочинності в 1990-х. Compstat концентрується переважно на вуличних  
і серійних злочинах із забезпеченням короткострокової підзвітності в процесі вирішення нових 
кримінальних викликів; Compstat фокусується на злочинності. 

Поліцейська діяльність, керована розвідувальною аналітикою (Intelligence-Led Policing, 
ILP), – це сучасна модель, яка передбачає інкорпорування розвідувальної аналітичної функції  
в загальну місію правоохоронної системи. Комплексне завдання – прогнозування ризиків і вплив 
на дії – передбачає комбінування аналізу та процесу прийняття рішень, що створює додатко-
ві виклики для спеціалістів розвідувальних аналітичних служб. Аналітики набувають особли-
вої відповідальності у процесі безпосереднього долучення до забезпечення суспільної безпеки, 
оскільки при цьому їхня функція із суто допоміжної перетворюється на ключовий компонент 
етапу планування стратегій і прийняття рішень. 

ILP спрямований на залучення ширшого спектру джерел даних, які використовуються  
і в контексті інших підходів, для нього притаманний пошук комплексних вирішень проблем  
із можливістю закріплення довготривалих результатів і вироблення стратегії мінімізації ризиків, 
фокусується на ідентифікації загроз. ILP чіткіше визначає роль поліції, забезпечуючи підтримку 
довгострокового стратегічного менеджменту та притягнення порушників до відповідальності. 
Саме тоді поліція може бути досить проактивною та прогнозувати ризики, гарантуючи спокій  
і безпеку в довгостроковій перспективі. 
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Висновки. Отже, з метою вдосконалення структурно-функціонального забезпечення про-
цесів, спрямованих на ефективну організацію заходів щодо протидії злочинності з урахуванням 
процесів реформування правоохоронної системи загалом у межах держави, виникає потреба 
щодо здійснення таких заходів: імплементації ILP-моделі в чинну систему організації право-
охоронної діяльності; формування нової корпоративної культури правоохоронної діяльності; 
запровадження європейських стандартів у національну систему боротьби зі злочинністю з ме-
тою поступової її інтеграції до європейської системи правоохоронної безпеки; створення центрів 
оцінки ризиків для забезпечення управлінської діяльності п/о; запровадження нової методоло-
гії вивчення кримінального середовища та оцінки ризиків і загроз на кшталт розробленої Єв-
рополом SOCTA (оцінка загроз організованої та серйозної злочинності), IOCTA (кіберзагрози),  
TE-SAT (терористичні загрози).

Окрім того, не менш важливим є: запровадження дієвих механізмів кооперації між пра-
воохоронними органами, де кожний правоохоронний орган розглядається як функціональний ін-
струмент загальної системи протидії системним кримінальним проявам, з координуючою струк-
турою сформованою за принципом «єдиної вежі»; оптимізація процедур досудового та судового 
розслідувань, визначення достатності й допустимості доказів, враховуючи європейські новації 
тощо; запровадження інституту презумпції правоти поліцейського в поєднанні з підвищенням 
його відповідальності перед законом.

Водночас держава повинна забезпечити автономність правоохоронного органу в системі 
організації досудового розслідування (з метою уникнення конфлікту інтересів, механізмів втру-
чання на процес розслідування, перешкоджання витоку інформації). Необхідним також убача-
ється запровадження нового напряму боротьби зі злочинами в частині руйнування кримінальних 
бізнес-моделей, а також обов’язкове проведення фінансових розслідувань із розшуку активів, 
набутих із джерел кримінального походження.

Не менш важливим є і той факт, що розроблення стратегій протидій системним кримі-
нальним явищам повинне відбуватися на стратегічних сесіях, організованих за принципами та 
правилами фасилітації.
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КРАВЧУК М.Ю.

ПРАВОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ БІОНЕБЕЗПЕЧНИХ ВИДІВ ДІЯЛЬНОСТІ, 
ЩО ПОВ’ЯЗАНІ З ІНФЕКЦІЙНИМИ БІОЛОГІЧНИМИ РИЗИКАМИ

Статтю присвячено питанням правового регулювання біонебезпечних видів 
діяльності, що пов’язані з інфекційними біологічними ризиками. Було констатовано 
посилення негативного впливу біологічних факторів на людину та наявність 
можливостей виникнення загроз біологічного походження, що пов’язані із розвитком 
сучасних біотехнологій, проявами біотероризму та недосконалою нормативно-
правовою базою щодо поводження з небезпечними біологічними агентами. Визначено 
терміни «біологічна безпека», «біонебезпечні види діяльності» та «біотероризм». 
Закцентовано увагу на дефініції «біологічний ризик» та надано перелік ризиків, що може 
бути віднесено до інфекційних біологічних ризиків та біокатастроф. Охарактеризовано 
види діяльності, що можуть бути віднесені до біонебезпечних, що пов’язані  
з інфекційними біологічними ризиками. Проаналізовано нормативні акти, ДСП, що 
регулюють таку діяльність. З’ясовано, що для усунення ризиків, пов’язаних із безпекою, 
та ризиків нещасних випадків необхідно розробляти та суворо додержуватися правил 
безпечного поводження з небезпечними лабораторними патогенами й токсинами для 
запобігання їх випадковому поширенню у довкіллі та несанкціонованому доступу 
до них; також необхідно розглянути запобігання публікаціям методичної інформації 
та результатів досліджень, що можуть призвести їх потрапляння до небажаних 
осіб. Наголошено, що Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 
27.02.2009 р. було констатовано недостатню врегульованість питання поводження  
з генетично модифікованими організмами, державної підтримки генетично-
інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної  
і генетичної безпеки, механізмів безпечного практичного застосування генетично 
модифікованих організмів. Зроблено висновок, що до інфекційних біологічних ризиків 
належать масові інфекційні захворювання, такі як епідемії, спалахи, пандемії, епізоотії, 
інфекційні хвороби рослин; природні резервуари патогенних мікроорганізмів; штучні 
резервуари патогенних мікроорганізмів; генетично модифіковані збудники інфекційних 
захворювань. Визначено, що біонебезпечні види діяльності – це такі види діяльності, 
які потенційно можуть спричинити негативний вплив на біологічну функцію людської 
особи, а також на біологічні об’єкти природного середовища, в тому числі рослини та 
тварини. 

Ключові слова: біобезпека, біонебезпечні види діяльності, біотероризм, 
біологічні ризики, біокатастрофи.

The article deals with the legal regulation of bio-hazardous activities related to 
infectious biological risks. There was an increase in the negative impact of biological 
factors on humans and the possibility of biological threats posed by the development 
of modern biotechnologies, manifestations of bioterrorism and an imperfect legal 
framework for dealing with hazardous biological agents. The terms biosafety, biosafety 
and bioterrorism are defined. Attention is drawn to the definition of “biological risk” and 
a list of risks that can be attributed to infectious biological risks and bio-catastrophes. 
Activities that can be classified as bio-hazardous and associated with infectious biological 
risks are characterized. The normative acts, particle boards, which regulate such activity 
are analyzed. It is found that, to address safety/accident risks, it is necessary to develop 
and strictly adhere to the rules for the safe handling of hazardous laboratory pathogens 
and toxins to prevent their accidental spread in the environment and their unauthorized 
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access; consideration should also be given to preventing methodological information and 
research findings from being published which could lead to undesirable persons. It was 
emphasized that the Decision of the National Security and Defense Council of Ukraine 
of 27.02.2009 stated insufficient regulation of the issue of management of genetically 
modified organisms, state support of genetic engineering research and scientific and 
practical development in the field of biological and genetic safety, mechanisms of safe 
practical application of modified organisms. It is concluded that infectious biological risks 
include mass infectious diseases such as epidemics, outbreaks, pandemics, epizootics, 
infectious diseases of plants; natural reservoirs of pathogenic microorganisms; artificial 
reservoirs of pathogenic microorganisms; genetically modified pathogens of infectious 
diseases. It is identified that bio-hazardous activities are those activities that can 
potentially have a negative effect on the biological function of the human person, as well 
as biological objects of the natural environment, including plants and animals.

Key words: biosafety, biosafety activities, bioterrorism, biological risks, bio 
catastrophe.

Вступ. На сучасному етапі розвитку технологій та проведення все більш складних науко-
вих досліджень стає все більш складніше забезпечити людство від ймовірної біологічної загрози. 
Відтак стає надзвичайно актуальним питання забезпечення дієвого механізму захисту, а також 
правового регулювання біонебезпечних видів діяльності. 

В Україні Рішенням Ради національної безпеки і оборони України [1] було констатовано 
посилення негативного впливу біологічних факторів на населення, можливість виникнення за-
гроз біологічного походження, пов’язаних із розвитком сучасних біотехнологій та появою син-
тетичної біології, проявами біотероризму, відсутністю чітких правил поведінки при здійсненні 
генетично-інженерної діяльності та роботі з небезпечними біологічними агентами. 

Прикладом у світі людської помилки та недбалості можна навести випадки тяжкого го-
строго респіраторного синдрому (SARSCoV) у 2003–2004 рр. у Сингапурі, Тайбеї та Пекіні, які 
мали лабораторне походження [2, c. 6].

Дослідженням проблематики правового регулювання біологічно-небезпечних видів діяль-
ності та біотероризму загалом займалась низка науковців і дослідників, зокрема: І.В. Гиренко, 
М.В. Гребенюк, О.О. Головацький, Н.А. Зелінська, В.В. Курзова, В.І. Курило, Р.О. Мартинюк, 
Г.Г. Онищенко, О.Ю. Піддубний, Д.Л. Поклонський, Р.І. Сибірна та інші вчені. Разом з тим про-
блематикою біонебезпечних видів діяльності займались науковці інших напрямів, біологічного 
та медичного спрямування, зокрема: С.В. Білоконь, В.М. Голубнича, М.В. Погорєлов, В.В. Корні-
єнко. Разом з тим питання правового регулювання біонебезпечних видів діяльності, що пов’язані 
з інфекційними біологічними ризиками, потребує більш детальної розробки. 

Метою статті є аналіз правових аспектів регулювання біонебезпечних видів діяльності, 
що пов’язані з інфекційними біологічними ризиками.

Результати дослідження. Перш за все необхідно визначитися з поняттям біонебезпечних 
видів діяльності. 

Біобезпека визначає принципи ізолювання, технології та методи, використовувані для за-
побігання ненавмисному впливу патогенів і токсинів на людину або їх випадковому розповсю-
дженню [2, с. 7].

Термін «біологічна безпека» визначається певними нормативними актами, отже, Законом 
України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випробуванні, транспортуванні та 
використанні генетично модифікованих організмів» встановлено, що біологічна безпека – стан 
середовища життєдіяльності людини, за якого відсутній негативний вплив його чинників (біоло-
гічних, хімічних, фізичних) на біологічну структуру і функцію людської особи в теперішньому 
і майбутніх поколіннях, а також відсутній незворотній негативний вплив на біологічні об’єкти 
природного середовища (біосферу) та сільськогосподарські рослини і тварини [3]. 

Відповідно до Інструкції з профілактики та ліквідації метапневмовірусної інфекції птиці 
[4] біологічна безпека (біобезпека) визначається як безперервний процес оцінки та управління 
ризиком, який спрямований на уникнення або мінімізацію ризиків мікробіологічного інфікуван-
ня, яке може викликати хвороби людей чи тварин або внаслідок якого тварини стають непридат-
ними для використання.

Відповідно до Інструкції з профілактики та боротьби з африканською чумою свиней [5] 
біологічна безпека (біобезпека) – безперервний процес оцінки та управління ризиком, спрямова-
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ний на уникнення або мінімізацію ризиків мікробіологічного інфікування, яке може викликати 
хвороби людей чи тварин або внаслідок якого тварини стають непридатними для будь-якого ви-
користання.

Відповідно, можна зробити висновок, що біонебезпечні види діяльності – це такі види ді-
яльності, які потенційно можуть спричинити негативний вплив на біологічну функцію людської 
особи, а також на біологічні об’єкти природного середовища, в тому числі рослини та тварини. 

У переліку найменш контрольованих і найбільш небезпечних загроз людству переважна 
частина експертів називають біотероризм й «екологічні війни» (зміна клімату та ін.). Біотеро-
ризм – це тип тероризму, здійснюваний розповсюдженням як біологічних агентів, тобто бактерій, 
вірусів або токсинів, так і методів їх доставки у природній та модифікованій людиною формах. 
Біологічний тероризм офіційно визнаний однією з основних потенційних загроз міжнародній 
безпеці в результаті вже здійснених терористичних акцій та аналізу розвитку біологічної науки і 
біотехнології [2, c. 14].

Відповідно до статті 1 Закону України «Про боротьбу з тероризмом» [6] технологічний те-
роризм визначається як злочини, що вчиняються з терористичною метою із застосуванням ядер-
ної, хімічної, бактеріологічної (біологічної) та іншої зброї масового ураження або її компонентів, 
інших шкідливих для здоров’я людей речовин, засобів електромагнітної дії, комп’ютерних сис-
тем та комунікаційних мереж, включаючи захоплення, виведення з ладу і руйнування потенційно 
небезпечних об’єктів, які прямо чи опосередковано створили або загрожують виникненням за-
грози надзвичайної ситуації внаслідок цих дій та становлять небезпеку для персоналу, населення 
та довкілля; створюють умови для аварій і катастроф техногенного характеру.

При цьому зазначений закон не встановлює визначення поняття бактеріологічної (біоло-
гічної) зброї. 

Конвенцією про заборону розробки, виробництва та накопичення запасів бактеріологіч-
ної (біологічної) і токсинної зброї та про їх знищення [7, 8] визначається, що кожна держава – 
учасник Конвенції зобов’язується ніколи, ні за яких обставин не розробляти, не виробляти, не 
накопичувати та не придбавати якимось іншим шляхом та не зберігати мікробіологічні та інші 
біологічні агенти або токсини, яке б не було їх походження або метод виробництва, таких видів 
та в такій кількості, які не мають призначення для профілактичних, захисних або інших мирних 
цілей; та зброю, обладнання або засоби доставки, що використовуються для використання таких 
агентів або токсинів у ворожих цілях або озброєних конфліктах.

У XX столітті було зареєстровано понад 100 підтверджених випадків незаконного вико-
ристання біологічних агентів, із яких 19 являли собою терористичні акти. На другу половину 
століття припадає 66 злочинів із використанням біологічних агентів. Але жодна зі спроб їх за-
стосування з метою масового ураження не виявилася успішною. Всього 8 злочинів, пов’язаних 
із використанням біологічної зброї, призвели до жертв серед цивільного населення (29 померло 
і 31 особа постраждала) [2, с. 14].

Біологічний ризик – це значення ймовірності такого відхилення біологічної системи від 
норми, через яке може настати її незворотне руйнування. Джерело ризику, тобто чинник, вплив 
якого є загрозою для існування біосистеми, називають фактором ризику. Фактори ризику бува-
ють різної природи: хімічні, фізичні, біологічні, геологічні [9]. 

Варто визначити, що належить до інфекційних біологічних ризиків. Отже, до інфекційних 
біологічних ризиків належать: масові інфекційні захворювання – епідемії, спалахи, пандемії, епі-
зоотії, епіфітотії (інфекційні хвороби рослин); природні резервуари патогенних мікроорганізмів 
(гризуни, кліщі, птахи); штучні резервуари патогенних мікроорганізмів (скотомогильники, біо-
термічні ями, колекції штамів музейних культур у НДІ, лабораторіях, на біофабриках); генетично 
модифіковані збудники інфекційних захворювань [2, с. 11].

Сьогодні до біокатастроф можна віднести аварії на біологічно небезпечних об’єктах (біо-
завод, військові НДІ та інші); екологічно небезпечну техногенну діяльність (виїмка ґрунту, видо-
бування корисних копалин, дослідження бактерій та інших організмів, видобутих із надр Землі); 
неконтрольовану техногенну діяльність (селекція і відбір антибіотикостійких патогенних штамів 
мікроорганізмів тощо); природні катастрофи (селі, повені, цунамі, що призводять до спалахів 
інфекційної захворюваності) [2, с. 13]. 

В історичному аспекті постановою Кабінету Міністрів України від 28.08.2013 р. [10] було 
затверджено перелік видів діяльності та об’єктів, що становили підвищену екологічну небезпеку. 
Постанова наразі втратила чинність на підставі постанови КМУ № 128 від 23.01.2019 р. [11]. Але 
можна побачити, що до видів діяльності, які можна віднести до біонебезпечних, для цілей нашої 
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статті можна виділити хімічне виробництво (включаючи виробництво основних хімічних речо-
вин, хімічно-біологічне, біотехнічне, зберігання хімічних продуктів) незалежно від методів та 
обсягу виробництва продукції; у галузі тваринництва, птахівництва та рибництва тваринницькі 
комплекси для вирощування свиней (5 тис. голів і більше), великої рогатої худоби (2 тис. голів  
і більше), хутрових тварин (3 тис. голів і більше), птиці (60 тис. кур-несучок і більше,  
85 тис. бройлерів і більше); м’ясокомбінати та м’ясопереробні підприємства; виробництво у 
сфері (установки) з перероблення та утилізації відходів тваринного походження, у тому числі 
птахівництва, рибництва; генетично-інженерна діяльність, введення в обіг генетично модифіко-
ваних організмів та продукції, виробленої з їх використанням (у відкритій та закритій системах); 
інтродукція чужорідних видів фауни та флори; виробництво мікробіологічної продукції. 

Мікробіологічні лабораторії та виробництва вважаються зонами найбільш високого біори-
зику. Інфікування осіб під час роботи з мікроорганізмами у лабораторіях відзначається упродовж 
усього періоду існування мікробіології та розглядається як беззаперечне підтвердження профе-
сійної небезпеки. Перший випадок лабораторного інфікування дослідників (черевним тифом) 
було задокументовано у 1885 р., а інформацію про нього було опубліковано у 1915 р. R. Pike проа-
налізував 3 921 випадок внутрішньолабораторних інфікувань, які сталися в 1930–1974 рр. у США 
та деяких європейських країнах. Виявилося, що лабораторні інфекції були викликані більше ніж 
160 видами мікроорганізмів, серед яких переважали бактерії. За останні 70 років зареєстровано 
понад 5 400 лабораторних нещасних випадків, близько 100 інцидентів, пов’язаних із потраплян-
ням у довкілля патогенних біологічних агентів від біотехнологічних виробництв. Вважають, що 
лише 20% внутрішньолабораторних інфекцій є встановленими, кількість 17 невідомих випадків 
становить 80%. Причини інфікування встановлюють лише у 25% випадків [2, с. 16].

Незважаючи на успіхи деяких країн, у багатьох інших державах і для багатьох лаборато-
рій нормативні документи або конкретні вимоги до належного поводження з цінними біологіч-
ними матеріалами та їх зберігання досі не існують [12].

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27.02.2009 р. [1] було конста-
товано недостатню врегульованість питання поводження з генетично модифікованими організ-
мами, державної підтримки генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розро-
бок у галузі біологічної і генетичної безпеки, механізмів безпечного практичного застосування 
генетично модифікованих організмів. Уряд фактично не координує роботу центральних органів 
виконавчої влади та інших органів виконавчої влади в галузі поводження з генетично модифіко-
ваними організмами та генетично-інженерної діяльності.

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» [13] 
кожна людина має природне невіддільне і непорушне право на охорону здоров’я. Суспільство і 
держава відповідальні перед сучасним і майбутніми поколіннями за рівень здоров’я і збереження 
генофонду народу України, забезпечують пріоритетність охорони здоров’я в діяльності держа-
ви, поліпшення умов праці, навчання, побуту і відпочинку населення, розв’язання екологічних 
проблем, вдосконалення медичної допомоги і запровадження здорового способу життя. Основи 
законодавства України про охорону здоров’я визначають правові, організаційні, економічні та 
соціальні засади охорони здоров’я в Україні, регулюють суспільні відносини у цій сфері з метою 
усунення факторів, що шкідливо впливають на їх здоров’я, попередження і зниження захворюва-
ності, інвалідності та смертності, поліпшення спадковості.

До актів, що регулюють питання правового забезпечення біонебезпечної діяльності, та-
кож можна віднести Закон України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя 
населення» [14]; Постанову «Про затвердження Положення про контроль за відповідністю іму-
нобіологічних препаратів, що застосовуються в медичній практиці, вимогам державних та між-
народних стандартів» [15], ДСП № 9.9.5.035-99 «Безпека робот із мікроорганізмами І-ІІ груп не-
безпеки», ДСП № 9.9.5-064-2000 «Порядок видачі дозволів на роботу з мікроорганізмами І-IV груп  
патогенності та рекомбінантними молекулами ДНК», «Положення про порядок обліку, зберіган-
ня, поводження, відпуску та пересилки культур бактерій, вірусів, риккетсій, грибів, простіших, 
мікоплазм, бактерійних токсинів, ядів біологічного походження»[16] та інші документи. 

Відповідно до Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, випро-
буванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів»[17] основними 
принципами державної політики в галузі генетично-інженерної діяльності та поводження з ГМО 
в тому числі є: пріоритетність збереження здоров’я людини і охорони навколишнього природно-
го середовища у порівнянні з отриманням економічних переваг від застосування ГМО; забезпе-
чення заходів щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки під час створення, дослідження 
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та практичного використання ГМО в господарських цілях; загальнодоступність інформації про 
потенційні ризики від застосування ГМО, які передбачається використовувати у відкритій систе-
мі, та заходи щодо дотримання біологічної і генетичної безпеки; державна підтримка генетично- 
інженерних досліджень та наукових і практичних розробок у галузі біологічної і генетичної без-
пеки під час створення, дослідження та практичного використання ГМО в господарських цілях. 
Зазначений Закон регулює відносини між органами виконавчої влади, виробниками, продавцями 
(постачальниками), розробниками, дослідниками, науковцями та споживачами генетично моди-
фікованих організмів та продукції, виробленої за технологіями, що передбачають їх розробку, 
створення, випробування, дослідження, транспортування, імпорт, експорт, розміщення на ринку, 
вивільнення у навколишнє середовище та використання в Україні (далі – поводження з ГМО)  
із забезпеченням біологічної і генетичної безпеки. 

Необхідною умовою збереження біорізноманіття є також забезпечення високого рівня біобез-
пеки, що передбачає дотримання принципу «обережності», який потребує застосування відповідних 
заходів під час вирощування і культивування ГМ-рослин. Цей принцип є одним з найважливіших 
у процесі запобігання шкоди довкіллю під час поводження з ГМО або максимального обмеження 
можливого несприятливого впливу ГМО на природне середовище ще до того, як вона буде завдана. 
Вперше про те, що практичне використання ГМО в господарських цілях має базуватися на принципі 
обережності, було наголошено у п. 15 Декларації Ріо (1992 р.) [18, с. 687–692, 19, с.107].

Відповідно до статті 13 Закону України «Про державну систему біобезпеки при створенні, 
випробуванні, транспортуванні та використанні генетично модифікованих організмів» генетично 
модифіковані організми, що використовуються у відкритій системі, повинні відповідати вимогам 
біологічної та генетичної безпеки за умови дотримання передбаченої технології використання.

Обов’язковою умовою використання ГМО у відкритій системі є наявність методів і мето-
дик їх ідентифікації, розроблених за міжнародними стандартами та затверджених в установле-
ному порядку в Україні.

Забороняється вивільнення в навколишнє природне середовище ГМО без оцінки впливу 
на довкілля та до їх державної реєстрації. Державну реєстрацію ГМО та продукції, виробленої  
з їх застосуванням, здійснюють центральні органи виконавчої влади.

Підприємства, установи та організації, які здійснюють генетично-інженерну діяльність, 
створюють при установі Комісію з біологічної та генетичної безпеки проведення генетично- 
інженерних робіт. Завданням Комісії є проведення попередньої оцінки ризику під час планування 
та підготовки генетично-інженерних робіт.

Є проблема змішування генетично-модифікованих рослинних організмів з «чистими» 
культурами, яка у площині правового регулювання обігу генетично-модифікованих організмів у 
відкритій системі залишається невирішеною [20, c. 273].

Для усунення ризиків, пов’язаних із безпекою, та ризиків нещасних випадків необхідно 
розробляти та суворо додержуватися правил безпечного поводження з небезпечними лаборатор-
ними патогенами й токсинами для запобігання їх випадковому поширенню у довкіллі та несанк-
ціонованому доступу до них; також необхідно розглянути запобігання публікаціям методичної 
інформації та результатів досліджень, що можуть призвести їх потрапляння до небажаних осіб. 
Хоча Настанова ВООЗ із біобезпеки рекомендує, щоб країни розробляли свої власні національні 
стандарти біобезпеки на основі Настанови без урахування будь-якого стандарту, узгодженого на 
міжнародному рівні, робота просувається досить складно. Для допомоги у створенні стандартів 
лабораторних біобезпеки та біозахисту європейські та американські асоціації біологічної безпе-
ки (EBSA і ABSA відповідно), Асоціація біологічної безпеки Азіатсько-Тихоокеанського регіону, 
Всесвітня організація охорони здоров’я (ВООЗ) та Det Norske Veritas (DNV) розробили Між-
народний стандарт управління біоризиками в рамках Європейського комітету зі стандартизації 
(CEN) [2, c. 23].

CWA 15793:2008 є першим міжнародно визнаним стандартом управління, який було ство-
рено спеціально для зниження небезпек, пов’язаних із мікробіологічними лабораторіями усіх 
рівнів безпеки. Він установлює вимоги до системи управління, що дозволяють організаціям 
ефективно виявляти, відстежувати та контролювати ризики, пов’язані з лабораторними біобез-
пекою і біозахистом. Цей стандарт системи управління лабораторними біоризиками встановлює 
вимоги, необхідні для контролю ризиків, пов’язаних із обробленням або зберіганням й утилізаці-
єю біологічних речовин і токсинів у лабораторіях та спорудах [2, c. 23].

В Україні є чинними державні санітарні правила та норми, гігієнічні нормативи «Пра-
вила влаштування і безпеки роботи в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного  
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профілю ДСП 9.9.5.-080-02» [21], затверджені Постановою Головного державного санітарного лікаря 
України 28.01.2002 № 1. Ці правила було прийнято задля створення безпечних умов праці, забез-
печення індивідуальної та загальної безпеки, запобігання винесенню інфекцій за межі лабораторій, 
попередження нещасних випадків та професійних захворювань. Вимоги правил обов’язкові для вико-
нання усіма організаціями / установами (лабораторіями) на території України, незалежно від відомчої 
належності та форм власності, що проводять роботу: з БПА I-II груп патогенності згідно вимог ДСП 
N 9.9.5.035-99 «Безпека роботи з мікроорганізмами I-II груп небезпеки»; 

− з БПА III-IV груп патогенності: діагностичні, експериментальні та виробничі роботи; 
ПЛР-діагностику; діагностичні дослідження на холеру та ботулінічний токсин, що виконуються з ме-
тою профілактики цих інфекцій; імунологічні (серологічні) дослідження з метою визначення в крові 
людини антигенів мікроорганізмів II групи патогенності (без накопичення збудника) та/або антитіл до 
них; експериментальні та виробничі роботи з вакцинними штамами збудників I-II груп патогенності. 

− IV групи патогенності: діагностичні та експериментальні дослідження; імунологічні 
(серологічні) дослідження з БПА III групи патогенності без накопичення збудника; дослідження 
з контролю якості продукції на наявність санітарно-показових мікроорганізмів. 

Тобто контроль за діяльністю в лабораторіях (відділах, відділеннях) мікробіологічного 
профілю повинен відбуватися незалежно від форми власності та відомчої належності задля за-
безпечення індивідуальної та загальної безпеки, запобігання винесенню інфекцій за межі лабо-
раторій, попередження нещасних випадків та професійних захворювань.

Висновки. Забезпечення біологічної безпеки шляхом контролю за біонебезпечними видами 
діяльності, що пов’язані з інфекційними біологічними ризиками, повинно бути першочерговим 
завданням держави. Від ефективності такої діяльності прямо залежить біобезпека нашої держави. 

Проведений аналіз надав змогу визначити, що біонебезпечні види діяльності – це такі види 
діяльності, які потенційно можуть спричинити негативний вплив на біологічну функцію людської 
особи, а також на біологічні об’єкти природного середовища, в тому числі рослини та тварини. 

Поняття «біонебезпечних видів діяльності» тісно пов’язане з проблемою розробки, ви-
роблення, накопичення, передачі іншим та зберіганням мікробіологічних та інших біологічних 
агентів або токсинів. 

До інфекційних біологічних ризиків належать масові інфекційні захворювання, такі як 
епідемії, спалахи, пандемії, епізоотії, інфекційні хвороби рослин; природні резервуари патоген-
них мікроорганізмів; штучні резервуари патогенних мікроорганізмів; генетично модифіковані 
збудники інфекційних захворювань.

Рішенням Ради національної безпеки і оборони України від 27.02.2009 р. було констато-
вано недостатню урегульованість питання поводження з генетично модифікованими організма-
ми, державної підтримки генетично-інженерних досліджень та наукових і практичних розробок  
у галузі біологічної і генетичної безпеки, механізмів безпечного практичного застосування гене-
тично модифікованих організмів.

Відповідно до Закону України «Основи законодавства України про охорону здоров’я» 
кожна людина має природне невіддільне і непорушне право на охорону здоров’я. До актів, що 
регулюють питання правового забезпечення біонебезпечної діяльності, що пов’язана з інфек-
ційними біологічними ризиками, серед інших можна віднести Закон України «Про забезпечен-
ня санітарного та епідемічного благополуччя населення»; Постанову КМУ «Про затвердження 
Положення про контроль за відповідністю імунобіологічних препаратів, що застосовуються  
в медичній практиці, вимогам державних та міжнародних стандартів», ДСП № 9.9.5.035-99,  
ДСП № 9.9.5-064-2000 «Положення про порядок обліку, зберігання, поводження, відпуску та пе-
ресилки культур бактерій, вірусів, риккетсій, грибів, простіших, мікоплазм, бактерійних токси-
нів, ядів біологічного походження» та інші документи. 

Також важливим питанням є те, що необхідно чітко дотримуватись встановлених правил 
та норм послідовності роботи у лабораторіях під час аварійних ситуацій, оскільки це напряму 
може вплинути на вивільнення небезпечних мікроорганізмів у вільне середовище. 
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МЕЖІ КАРАНОСТІ ЗЛОЧИНІВ ТЕРОРИСТИЧНОГО ХАРАКТЕРУ 
ЗА КРИМІНАЛЬНИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Злочини терористичного характеру є загрозою світового масштабу. За останні 
декілька років вони стали активно поширюватися, зокрема і на територію України. 
У статті акцентується увага на тому, що кримінально-правовий вплив реалізується 
через основні та інші заходи кримінально-правового характеру. Основним заходом 
кримінально-правового характеру, за допомогою якого реалізується караність 
злочинного діяння, є покарання, модель якого передбачена законодавцем у санкції 
статті кримінально-правової норми шляхом визначення виду, строку та розміру 
покарання, яке суд може застосувати за вчинення злочину.

Аналізується ступінь тяжкості злочинів терористичного характеру. Зроблено 
висновок про те, що санкції кримінально-правових норм, які передбачають 
караність злочинів терористичного характеру, відображають високу суспільну 
небезпеку таких злочинів і вказують на посилення каральної функції держави  
у цьому напрямку. Це цілком відповідає типовій суспільній небезпеці злочинної 
поведінки, описаної у диспозиціях кримінально-правових норм, що містять ознаки 
складів злочинів проти громадської безпеки.

У процесі аналізу розглядуваних норм на предмет відповідності виробленим 
наукою кримінального права правилам формулювання санкцій визначено низку 
проблемних аспектів, які, зокрема, стосуються встановлення максимальної межі 
покарання за злочин меншого ступеня тяжкості та відповідно мінімальної межі 
більш тяжкого злочину й особливостей передбачення у санкціях норм про злочини 
терористичного характеру додаткових видів покарань. Водночас законодавцем 
належно витримано вимоги щодо строків цих видів покарань, і відсутні випадки 
перевищення мінімального або максимального їх розміру.

Акцентовано увагу на доцільності виконання вимог Міжнародної конвенції про 
боротьбу з фінансуванням тероризму у частині визначення вчинення фінансування 
тероризму як підстави для застосування спеціальної конфіскації. Для цього 
запропоновано доповнити ч. 1 ст. 96-1 Кримінального кодексу України вказівкою 
на ст. 258-5. Пропонується підсилити каральний вплив щодо втягнення у вчинення 
терористичного акту (ч. 2 ст. 258-1) та сприяння вчиненню терористичного акту 
(ч. 2 ст. 258-4) службовою особою з використанням свого службового становища.

Ключові слова: злочини терористичного характеру, ступінь тяжкості 
злочинів, покарання, санкція, конфіскація майна, спеціальна конфіскація, 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю.

Terrorism is a worldwide threat. Over the past few years, they have been actively spreading 
to Ukraine. The article focuses on the fact that criminal influence is realized through basic 
and other measures of criminal nature. The main measure of criminal law, through which the 
punishment of a criminal act is realized, is the punishment, the model of which is provided by 
the legislator in sanctioning the article of the criminal law norm by determining the type, term 
and size of punishment that the court can apply for committing a crime.

The severity of terrorist offenses is analyzed. It is concluded that sanctions of 
criminal law, which provide for the punishment of crimes of a terrorist nature, reflect 
the high public danger of such crimes and at the same time indicate the strengthening of 
the punitive function of the state in this direction. This is entirely in line with the typical 
public danger of criminal behavior described in criminal law dispositions containing the 
features of crimes against public safety.
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In the process of analyzing the considered norms for compliance with the criminal 
law science developed by the rules of the formulation of sanctions, a number of 
problematic aspects have been identified, which in particular concern the establishment 
of the maximum limit of punishment for a crime of lesser severity and accordingly the 
minimum limit of a more serious crime and the peculiarities of anticipation in sanctions 
of norms of crimes. the terrorist nature of additional types of punishment. At the same 
time, the legislator has duly complied with the requirements for the terms of these types 
of penalties and there are no cases of exceeding their minimum or maximum size.

Attention is paid to the expediency of meeting the requirements of the International 
Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism with regard to the 
definition of committing terrorist financing as a basis for the use of special confiscation. 
For this purpose it is proposed to supplement part 1 of Article 96-1 of the Criminal Code 
of Ukraine with the reference to Article 258-5. It is proposed to reinforce the punitive 
influence on the involvement of an official in the exercise of a terrorist act (Article 258-1, 
paragraph 2) and the promotion of an act of terrorism (Article 258-4, paragraph 2).

Key words: crimes of a terrorist nature, severity of crimes, punishment, sanction, 
confiscation of property, special confiscation, deprivation of the right to occupy certain 
positions or engage in certain activities.

Вступ. Головні напрями кримінально-правової політики держави у сфері протидії злочин-
ності можна виокремити з редакції ч. 2. ст. 3 Кримінального кодексу України (далі – КК Укра-
їни), відповідно до якої такими є встановлення злочинності діяння, визначення його караності,  
а також інших кримінально-правових наслідків. Результативність цих процесів залежить від того, 
наскільки системно прийнятно до кожного, зокрема злочинного прояву, будуть вони зреалізовані. 
В. Туляков справедливо відзначає, що «ефективність кримінально-правового впливу пов’язана  
з оцінкою комунікаційного ефекту кримінально-правового регулювання, кримінально-політич-
ною обстановкою, особливостями правореалізації та праворозуміння на декількох рівнях соці-
альної взаємодії, кореспондуючи відчуттям індивідуальної чи мережевої безпеки суб’єктів кри-
мінально-правових відносин» [1, с. 23]. Тероризм є глобальною проблемою сучасності. Навіть 
поодинокі його прояви спричиняють дисбаланс у суспільстві, породжують відчуття страху та 
загальної незахищеності. Завданням кримінально-правової доктрини є проведення комплексної 
ревізії ефективності як законодавчого, так і правозастосовного аспекту у питанні реалізації кри-
мінально-правового впливу щодо групи злочинів терористичного характеру.

Теоретична концепція злочинів терористичного характеру представлена значною кількі-
стю наукових праць. До розробки цього напрямку кримінально-правового регулювання долучи-
лися, зокрема, В.Ф. Антипенко, В.І. Борисов, В.К. Грищук, Н.О. Гуторова, А.О. Данилевський, 
В.П. Ємельянов, О.О. Кваша, О.М. Костенко, І.О. Криворучко, О.М. Литвак, М.І. Мельник, 
М.В. Семикін, В.П. Тихий, М.І. Хавронюк та багато інших криміналістів. Прогнози науковців  
і практиків щодо зниження інтенсивності цього негативного явища є, на жаль, невтішними.  
З одного боку, це цілком закономірно, адже тероризм є складним феноменом, вже з огляду на те, 
що, що посягає на множину охоронюваних правом об’єктів. Це зумовлює необхідність прове-
дення широкомасштабних і міжгалузевих заходів впливу на таку небезпеку, які є не дуже ефек-
тивними, судячи вже навіть із того, як часто до нас потрапляє інформація про злочинні прояви 
тероризму не лише у нашій державі, а й за її межами.

Постановка завдання. Метою цієї наукової статті є проведення теоретичної розвідки 
щодо ефективності караності злочинів терористичного характеру в частині законодавчих прийо-
мів щодо конструювання санкцій норм, які передбачені ст. 258–258-5 КК України.

Результати дослідження. Відсутність законодавчої дефініції поняття «кримінально-пра-
вовий вплив» породжує цілу низку дискусійних аспектів щодо правової природи цього напряму 
кримінально-правової політики. Як видається, буде правильно стверджувати, що він реалізується 
уповноваженими органами державної влади, спрямований на охорону найбільш цінних суспіль-
них відносин від заподіяння їм істотної шкоди та запобігання вчиненню кримінальних право-
порушень з метою досягнення соціально корисного результату. Формами реалізації криміналь-
но-правового впливу є передбачені законодавством заходи кримінально-правового характеру.

Залежно від різних критеріїв заходи кримінально-правового характеру можуть бути відне-
сені до різних класифікаційних груп. Це цілком обґрунтовано з огляду на можливість застосуван-
ня заходів кримінально-правового характеру до різних обставин, що мають кримінально-правове 
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значення. Визначення видів заходів кримінально-правового характеру щодо осіб, які вчинили 
злочини терористичного характеру, більш доцільно проводити, виділяючи основні та інші захо-
ди кримінально-правового характеру. Основні заходи кримінально-правового характеру реалі-
зуються у процесі застосування кримінальної відповідальності. До таких заходів слід віднести: 
покарання, звільнення від покарання та його відбування, пом’якшення покарання та судимість. 
Ці заходи можна класифікувати залежно від їх опису у статті Особливої частини КК України, яка 
передбачає відповідальність за злочин. З огляду на це лише покарання є тим заходом криміналь-
но-правового характеру, який передбачений у санкції кримінально-правової норми.

Як стверджує Н.А. Орловська, диференціація кримінально-правового впливу здійснюєть-
ся шляхом формування кримінально-правової санкції [2, с. 12]. З урахуванням межі караності 
всі злочини терористичного характеру за ступенем тяжкості можна розподілити на такі види:  
1) 3 злочини середньої тяжкості – ч. 1 ст. 258-1, ч. 1, 2 ст. 258-2 КК України; 2) 6 тяжких злочи-
нів – ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 258-1, ч. 1, 2 ст. 258-4, ч. 1, 2 ст. 258-5 КК України; 3) 4 особливо тяжких 
злочинів – ч. 2 ст. 258, ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 258-3, ч. 3 ст. 258-5 КК України.

Аналіз 13 санкцій злочинів терористичного характеру показує, що суспільна небезпека 
цих злочинів високо оцінена законодавцем. По-перше, особливо тяжкими злочинами визнаються 
не лише кваліфіковані й особливо кваліфіковані склади злочинів, але й передбачена караність за 
таким ступенем основного складу злочину, а саме створення терористичної групи чи терористич-
ної організації, керівництво такою групою чи організацією або участь у ній, а так само організа-
ційне чи інше сприяння створенню або діяльності терористичної групи чи терористичної орга-
нізації (ч. 1 ст. 258-3 КК України). По-друге, в основнпереважноому у санкціях статей міститься 
максимальний розмір покарання, який відповідає певному виду злочину за ступенем тяжкості, 
наприклад, до п’яти років позбавлення волі за середньої тяжкості злочин (ч. 1 ст. 258-1 КК Укра-
їни), до десяти років позбавлення волі за тяжкий злочин (ч. 1 ст. 258 КК України) та до п’ятнад-
цяти років позбавлення волі за особливо тяжкий злочин (ст. 258-3 КК України). По-третє, значне 
посилення санкцій відбувається у кваліфікованих складах злочинів. За вчинення терористичного 
акту, що призвело до загибелі людей, передбачене як одне із покарань довічне позбавлення волі.

Кожна держава має зацікавленість у формуванні системи кримінально-правових санкцій, 
за допомогою якої можна ефективно реалізовувати загальну та спеціальну превенцію у протидії 
злочинності. Проведений аналіз санкцій кримінально-правових норм, які передбачають злочини 
терористичного характеру, дозволяє встановити, що при їх конструюванні використано такі види 
покарань: 1) основні види покарань – виправні роботи; арешт; обмеження волі; позбавлення волі 
на певний строк; довічне позбавлення волі; 2) додаткові види покарань – конфіскація майна; 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Загалом законода-
вець у санкціях злочинів терористичного характеру надає перевагу основному покаранню у виді 
позбавлення волі на певний строк.

Однак для ефективного впливу на злочинність, а також із метою належної диференціа-
ції кримінальної відповідальності та індивідуалізації покарання необхідно, щоб конструюван-
ня санкцій кримінально-правових норм відповідало певним правилам. Насамперед, як зазначає 
Ю.А. Пономаренко, побудова санкцій статей Особливої частини КК України повинна здійсню-
ватися з урахуванням встановлених у статтях Загальної частини розмірів (особливо максималь-
них) видів покарань [3, с. 189]. Проектуючи на кримінально-правові санкції норм про злочини 
терористичного характеру положення Загальної частини КК України, можна констатувати, що 
законодавцем належно витримано вимоги щодо строків цих видів покарань, і відсутні випадки 
перевищення мінімального або максимального їх розміру. Також слід наголосити на дотриманні 
ще одного правила конструювання санкцій, яке полягає у розумному звуженні меж покарання, 
що цілком дозволяє суду провести належну індивідуалізацію покарання за злочини терористич-
ного характеру.

Натомість треба звернути увагу на особливості передбачення у санкціях норм про зло-
чини терористичного характеру додаткових видів покарань, а саме у виді конфіскації майна та 
позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю. Конфіскація майна 
як додатковий вид покарання передбачена у всіх без винятку санкціях кримінально-правових 
норм, які передбачають відповідальність за злочини терористичного характеру. І лише щодо фі-
нансування тероризму конфіскація майна визначається законодавцем як додаткове обов’язкове 
покарання. У контексті розгляду караності злочинів терористичного характеру особливо важливо 
звернути увагу на обґрунтованість застосування цього виду покарання. Із ч. 2 ст. 59 КК України 
випливає, що конфіскація майна встановлюється за злочини з урахуванням як ступеня тяжкості, 
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так і мотиву вчинення злочину. Однак далі по тексту цієї кримінально-правової норми зроблено 
т. зв. «законодавче виключення», суть якого зводиться до того, що, зокрема, за злочини проти 
громадської безпеки цей вид покарання має встановлюватися незалежно від ступеня їх тяж-
кості. Водночас невирішеним залишилося питання щодо обмеженості злочинів за корисливим 
мотивом. Такий дисбаланс у правовому регулюванні може бути розцінено дуже неоднозначно. 
Розглядувана прогалина має бути усунута самим законодавцем. Якщо, зважаючи на підвищену 
суспільну небезпеку злочинів терористичного характеру, законодавець вважає підсилити цю оз-
наку також і конфіскацією майна як додатковим видом покарання, тоді слід уточнити у ч. 2 ст. 59 
КК України, що за злочини проти громадської безпеки цей вид покарання може застосовуватися 
«незалежно від ступеня їх тяжкості та мотиву вчинення злочину».

Натомість є інша сторона цього питання – не менш проблемна. Кримінально-правова при-
рода конфіскації майна є спірною, вже з огляду на те, що полягає у позбавленні засудженого 
частини або всього майна, що є його власністю. У свою чергу, у ч. 1 ст. 50 КК України зазначаєть-
ся, що покарання поряд з іншими ознаками полягає «в передбаченому законом обмеженні прав  
і свобод засудженого». І.О. Криворучко позитивно оцінює застосування конфіскації майна як до-
даткового виду покарання та пропонує вказати у ч. 1 ст. 258-3 КК України на його обов’язковий 
характер [4, с. 184].

В.В. Шаблистий висловлюється що загальна конфіскація майна як вид покарання має бути 
скасована через її невідповідність Конституції України [5, с. 137]. Конвенційне право на мирне 
володіння майном може бути обмежене у випадках правомірного позбавлення власності з боку 
держави, а саме у випадку конфіскації та експропріації майна (ст. 1 Протоколу № 1 до Конвенції 
про захист прав людини та основоположних свобод 1950 р.). Європейський суд з прав людини 
вбачає порушення цієї норми навіть у тому разі, коли не була дотримана розумна пропорційність 
між втручанням у права фізичної особи та інтересами суспільства, а також, коли є істотний ди-
сбаланс між тягарем, що довелося понести приватній особі, і цілями інтересів суспільства, які 
маються на увазі. Правомірність конфіскації вбачається лише у тих випадках, коли повністю до-
ведено злочинний характер походження відповідного майна [5, с. 137].

Міжнародна спільнота нормами права апелює, що кожна держава-учасниця вживає від-
повідно до принципів свого внутрішнього законодавства належних заходів для конфіскації ко-
штів, які використовувалися або були виділені з метою вчинення фінансування тероризму, і над-
ходжень, отриманих внаслідок таких злочинів (ч. 1 ст. 8 Міжнародної конвенції про боротьбу  
з фінансуванням тероризму 1999 р.) [6]. Таким чином, конфіскація майна розглядається міжна-
родним співтовариством і країнами-членами Європейського Союзу як ефективний засіб протидії 
міжнародним злочинам у сфері фінансування тероризму. Кримінально-правова природа конфіс-
кації майна як додатково виду покарання за кримінальним законодавством є відмінною від спеці-
альної конфіскації. Відтак вказівку у санкціях норми про фінансування тероризму (ст. 258-5 КК 
України) на конфіскацію майна не слід вважати належним виконанням обов’язку, взятого на себе 
державою при ратифікації вказаних документів. З огляду на зазначене видається обґрунтованим 
передбачити серед підстав застосування спеціальної конфіскації ст. 258-5 КК України.

Позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю встановлю-
ється як додатковий обов’язковий вид покарання у санкції ч. 2 ст. 258-2 та у всіх частинах зага-
лом ст. 258-5 КК України. У свою чергу, за правилами ч. 2 ст. 54 КК України позбавлення права 
обіймати певні посади або займатися певною діяльністю може бути призначене й у випадках, 
коли воно не передбачене в санкції статті (санкції частини статті) Особливої частини КК України. 
Якщо дотримуватися системності у законотворчому процесі, то доцільно було б для злочинів зі 
спеціальним суб’єктом, особливо якщо це службові особи, встановлювати розглядуваний вид 
покарання як додатковий обов’язковий. Тобто зміст диспозицій ч. 2 ст. 258-1 та ч. 2 ст. 258-4 КК 
України в контексті вчинення злочинів службовою особою з використанням службового стано-
вища має одержати логічне продовження у санкціях цих норм у вигляді доповнення їх вказівкою 
«з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю».

Відповідно до ще одного правила конструювання санкцій статей – мінімальна межа санк-
ції частини статті, що встановлює покарання, не повинна заходити за максимальну межу пока-
рання, встановленого за менш небезпечне діяння [7, с. 242]. Цьому правилу кореспондує інше, 
відповідно до якого мінімальна межа покарання, встановленого за небезпечніше діяння, повинна 
бути верхньою межею покарання за менш небезпечне діяння [8, с. 182]. Йдеться про т. зв. в науці 
кримінального права «драбину» санкцій за основний та кваліфіковані склади злочинів, тобто 
визначеність покарань або «у стик» або «з перекриттям».
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Вимоги цих правил дотримано лише при конструюванні санкцій ст. 258-5 КК України 
(«Фінансування тероризму»). У ч. 1 ст. 258-5 КК України верхня межа покарання становить «до 
восьми років», а у ч. 2 нижня межа покарання – «від восьми років». Відповідно у ч. 2 верхня 
межа покарання у виді позбавлення волі – «до десяти років», а у ч. 3 нижня межа цього ж пока-
рання – від 10 років. У всіх інших санкціях норм про злочини терористичного характеру розгля-
дувані правила не виконуються. Так, наприклад, за ч. 1 ст. 258 КК України терористичний акт 
карається позбавленням волі від п’яти до десяти років, тоді як у ч. 2 цієї статті межа покарання 
у виді позбавлення волі становить «від семи років до дванадцяти років». У ч. 3 ст. 258 КК Укра-
їни передбачено основне покарання «у виді позбавлення волі строком від семи до дванадцяти 
років». Порушення принципу диференціації кримінальної відповідальності полягає у тому, що 
за вчинення терористичного акту, що призвів до заподіяння значної майнової шкоди, може бути 
призначене суворіше покарання, ніж за теж саме діяння, яке призвело до загибелі людини.

Не виконує свого функціонального призначення для підсилення ступеня тяжкості злочину 
покарання у виді обмеження волі у ч. 2 ст. 258-2 КК України. Так, у ч. 1 ст. 258-2 КК України 
(«Публічні заклики до вчинення терористичного акту») встановлюється лише максимальна межа 
строку цього виду покарання, а саме «до трьох років». Публічні заклики до вчинення терорис-
тичного акту, вчинені з використанням засобів масової інформації, є кваліфікованим складом 
злочину, за яке може бути призначене покарання у виді обмеження волі з максимальним строком 
«до чотирьох років». Мінімальний строк покарання в обох злочинах може становити відповідно 
до ч. 2 ст. 61 КК України від одного року обмеження волі. Тобто відсутні перепони для призна-
чення покарання за основний і кваліфікований склад злочину в однакових мінімальних межах. 
Це суперечить загально визнаному принципу, відповідно до якого при конструюванні санкцій 
слід брати до уваги характер і ступінь суспільної небезпечності передбаченого в диспозиції стат-
ті злочину [9, с. 87].

Щодо правила конструювання санкцій статей за певним видом, то науковці відзначають, 
що у санкціях статей має бути закріплена альтернатива основним видам покарань [10, с. 100]. 
Санкції кримінально-правових норм, які передбачають злочини терористичного характеру, є за-
галом відносно визначеними – 10 санкцій. Альтернативними є лише 2 санкції, які передбачені  
ч. 1 та 2 ст. 258-2 КК України. Усі без винятку санкції цих норм є кумулятивними, оскільки поряд 
із основним покаранням передбачене одне або два додаткові покарання. Думається, що у питанні 
альтернативності санкцій має бути дотриманий зважений підхід залежно від ступеня тяжкості 
злочину. Тому доцільно у цьому питанні прислухатися до Н.А. Орловської, яка стверджує, що 
чим тяжчим є злочин, то менша кількість видів основних покарань має бути передбачена у санкції 
[2, с. 30]. У контексті злочинів терористичного характеру, які посягають на громадську безпеку 
та цілу низку інших об’єктів, доцільно зберігати більшість санкцій саме відносно визначеними.

Висновки. Підводячи підсумок наукової розвідки, зауважу, що аналіз лише одного із за-
ходів не дає повного уявлення про ефективність кримінально-правового впливу щодо злочинів 
терористичного характеру, але дозволяє оцінити законодавчу діяльність в аспекті встановлен-
ня покарання за ці злочини. Межі караності, закріплені у санкції статті, відображають реальну 
суспільну небезпеку злочинів терористичного характеру. Однак все ж є проблеми у конструю-
ванні санкцій, тобто констатовано невідповідність їх деяким правилам. Адже важливо зауважи-
ти, що санкція має стати орієнтиром для призначення покарання, яке було б справедливим для 
самого засудженого за злочин терористичного характеру, а також, що особливо важливо, таким 
його має визнати усе суспільство. І найважливіше – домогтися, щоб таким чином вдалося знизи-
ти існуючу загрозу від злочинів терористичного характеру.

Список використаних джерел:
1. Туляков В. Сингулярність кримінального права та державний примус Правовий вплив 

на неправомірну поведінку: актуальні грані : монографія / за ред. О.В. Козаченка, Є.Л. Стрельцо-
ва. Миколаїв : Іліон, 2016. 768 с.

2. Орловська Н.А. Санкції кримінально-правових норм: засади та принципи формування :  
автореф. … дис. докт. юрид. наук : 12.00.08 / Національний університет «Одеська юридична ака-
демія». Одеса, 2012. 42 с.

3. Пономаренко Ю.А. Значення системи покарань для диференціації кримінальної від-
повідальності в санкціях статей Особливої частини КК України. Кримінальний кодекс України 
2001 р.: проблеми застосування і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відпо-
відальності : міжнародний симпозіум, 11–12 вересня 2009 р. Львів : ЛьвДУВС, 2009. С. 188–190.



283

Кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право

4. Криворучко І.О. Протидія діяльності терористичних організацій в Україні засобами 
кримінальної юстиції : дис. … канд. юрид. наук : 12.00.08 / Інститут держави і права ім. В.М. Ко-
рецького НАН України. Київ, 2019. 315 с.

5. Шаблистий В.В. Конфіскація та спеціальна конфіскація як можливий наслідок вчинен-
ня корупційного правопорушення Науковий вісник Дніпропетровського державного університе-
ту внутрішніх справ. 2018. № 1. С. 130–138.

6. Міжнародна конвенція про боротьбу з фінансуванням тероризму від 09.12.1999, рати-
фікована Законом України від 12.09.2002 URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/995_518 (дата 
звернення 17.12.2019)

7. Філей Ю.В. Вплив принципу диференціації кримінальної відповідальності на побудову 
кримінально-правових санкцій. Кримінальний кодекс України 2001 р.: проблеми застосування  
і перспективи удосконалення. Диференціація кримінальної відповідальності : міжнародний сим-
позіум, 11–12 вересня 2009 р. Львів : ЛьвДУВС, 2009. С. 240–243.

8. Павлик Л.В. Диференціація кримінальної відповідальності за злочинні посягання  
у сфері економіки : дис.. канд.. юрид. наук : 12.00.08 / Львівський державний університет вну-
трішніх справ. Львів, 2013. 248 с.

9. Музика А.А., Горох О.П. Покарання та його застосування за злочини проти здоров’я 
населення : монографія. Київ : Паливода А.В., 2012. 404 с.

10. Хавронюк М.І. Щодо відповідності санкцій кримінально-правових норм суспільній 
небезпеці діянь Науковий вісник Дніпропетровського юридичного інституту МВС України. 
2002. № 1. С. 101–109.

© ТАМЕРЛАН КУРБАН – диссертант (Центр судебной экспертизы при Министерстве 
юстиции Азербайджанской Республики)

УДК 343.91.343.85 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.47

ТАМЕРЛАН КУРБАН

НЕКОТОРЫЕ АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
ЭКСТРЕМИСТСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ

В статье освещены особенности расследования преступлений экстремистской 
направленности. Осуществлена разработка научно-методических основ для судеб-
но-медицинской экспертизы экстремистских материалов. Разработаны правовые 
и методологические основы таких видов экспертиз. Рассмотрены некоторые на-
учно-теоретические, методологические, организационно-тактические аспекты 
раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности; по-
нятие, виды, признаки, особенности экстремизма и экстремистской деятельно-
сти. Проведён анализ монографических работ, посвящённых уголовно-правовым, 
криминологическим, криминалистическим и уголовно-процессуальным аспектам 
экстремизма. Проанализированы законы Азербайджанской Республики, другие 
нормативно-правовые акты, принятые в области борьбы с экстремизмом, нормы 
Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, которые предусматривают уго-
ловную ответственность за ряд форм и видов экстремизма. Отмечены основные 
исследовательские задачи, направленные на разработку научно-теоретических, ор-
ганизационно-тактических, методологических и правовых (процессуальных) ос-
нов расследования преступлений экстремистской направленности. Сформирован 
комплекс задач, которые имеют первостепенное значение в рассматриваемой сфе-
ре. Доказано, что существует необходимость в создании современной научно-мето-
дической, организационно-тактической, технической и информационной системы 
обеспечения расследования экстремистской деятельности с учётом современных 
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правовых и социально-экономических реалий. Раскрыты характерные особенно-
сти тактики проведения отдельных следственных действий по преступлениям экс-
тремистской направленности и разработан комплекс рекомендаций по организации 
и проведению связанных с этой проблематикой следственных действий. Определе-
но, что существует необходимость в информационном обеспечении расследования 
экстремистской деятельности с учётом современных правовых и социально-эко-
номических реалий, разработке современных, инновационных методов и средств 
криминалистического исследования новых форм и видов экстремизма.

Ключевые слова: медицинская экспертиза, научно-метрологические основы, 
расследования преступлений, религиозный экстремизм, следствие, экстремизм, 
экстремистская деятельность.

The features of investigation of crimes of extremist orientation are covered in the article. 
Scientific and methodological foundations for forensic examination of extremist materials 
have been developed. Legal and methodological bases of such types of expertise have been 
elaborated, a set of tasks that are of paramount importance in the analyzed field has been 
clarified. Some scientific-theoretical, methodological, organizational-tactical aspects of the 
detection and investigation of crimes of extremist orientation are considered; concept, types, 
features, features of extremism and extremist activity. The analysis of monographic works 
devoted to criminal-legal, criminological, criminalistic and criminal-procedural aspects of 
extremism is carried out. The Laws of the Republic of Azerbaijan, other normative legal acts 
adopted in the field of combating extremism, the norms of the Criminal Code of the Republic 
of Azerbaijan, which provide criminal liability for a number of forms and types of extremism, 
are analyzed. The basic research tasks aimed at the development of scientific-theoretical, 
organizational-tactical, methodological and legal (procedural) bases of investigation of 
crimes of extremist orientation are noted. It is proved that there is a need to create a modern 
scientific-methodological, organizational-tactical, technical and information system to ensure 
the investigation of extremist activities, taking into account modern legal and socio-economic 
realities. The specific features of the tactics of conducting individual investigations into crimes 
of extremist orientation are revealed, and a set of recommendations on the organization and 
conduct of investigative actions related to this issue is developed. It has been determined that 
there is a need to create a modern scientific-methodological, organizational-tactical, technical 
and information support for the investigation of extremist activity, taking into account the 
current legal and socio-economic realities, the development of modern, innovative methods 
and tools for forensic research of new forms and types of extremism.

Key words: extremism, extremist activity, investigation, investigation of crimes, 
medical expertise, religious extremism, scientific and metrological principles.

Введение. В глобализированном мире экстремизм (религиозный, политический и т.д.),  
который несёт серьёзную угрозу безопасности личности, общества и государства, стал негатив-
ным явлением, представляющим высокую общественную опасность в любой стране.

Не случайно Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своём обращении к участни-
кам международной научно-практической конференции «Мусульмане СНГ – сторонники мира  
и устойчивого развития» в Баку в апреле 2013 года отметил: «В настоящее время в глобализи-
рованном мире наблюдается рост конфликтов на религиозной почве, расовой дискриминации, 
религиозного экстремизма и исламофобии».

Статистические данные наглядно показывают осложнение криминальной обстановки, 
неуклонный рост экстремизма и терроризма во многих странах. Так, согласно Глобальной базе 
данных об экстремизме и терроризме, в 1970–2016 годах было совершено более 170 000 терро-
ристических и экстремистских нападений, которые сопровождались 83 000 взрывами, 18 000 
преднамеренными убийствами и 11 000 похищениями людей. Только в 2017 году было зареги-
стрировано 1066 террористических актов и насильственного экстремизма, в результате которых 
погибли 7363 человека [3, с. 80].

Постановка задания. Целью статьи является анализ особенностей расследования пре-
ступлений экстремистской направленности.

Результаты исследования. Термин «экстремизм» был введён в научную прессу фран-
цузским юристом М. Леруемом в начале XX века. Экстремизм – это латинское слово (extremus –  
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конечный предел), которое можно перевести как крайность, приверженность к крайним, ради-
кальным методам и средствам для достижения определённой политической, социальной, рели-
гиозной и др. целей и задач.

Как отмечает А. Федюнин: «По своей сути экстремизм – это деятельность, направленная 
на достижение определённых целей путём насилия, разжигания политической, идеологической, 
расовой, национальной, социальной, религиозной ненависти или вражды» [13, с. 179].

В. Кашепов определяет экстремизм как противозаконную деятельность организаций, со-
обществ и отдельных лиц, которая осуществляемая путём распространения идеологии ненави-
сти, вражды или унижения достоинства человека или группы людей по признаку расы, этниче-
ской принадлежности, религии, принадлежности к какой-либо социальной группе и т.д. [5, c. 12].

Экстремизм – это не только специфическая антиобщественная деятельность, направленная 
на создание нетерпимости к определённым социальным группам в обществе. Экстремизм является 
также многогранным социально-правовым явлением, оправдывающим идеологию ненависти или 
вражды по расовым, религиозным, этническим и другим признакам. Экстремистская деятельно-
сть – это практика применения идеологии экстремизма и конкретная форма её реализации [6, с. 25].

По мнению В. Давыдова, «С позиций криминалистической науки экстремизм рассматри-
вается как преступная деятельность, основанная на приверженности крайним взглядам, идеоло-
гически направленная на умаление и отрицание основ государственного строя, принципов меж-
дународного права, общества и государства, обращённая на достижение цели идеологической, 
религиозной, национальной, политической или иной гегемонии, осуществляемая путём возбуж-
дения вражды или ненависти при помощи противоправных агрессивных и (или) насильственных 
методов и причиняющая или могущая причинить существенный вред основам конституционно-
го строя или конституционным основам межличностных отношений [4, с. 7–8].

С. Воронцов на основе анализа Закона о противодействии экстремистской деятельности 
выделил следующие признаки экстремизма: существование экзистенциальных идей, отличных 
от идей в конкретном государстве и обществе; достижение экстремистских целей путём нару-
шения установленных правовых норм; публичность и открытость распространению экстремист-
ских взглядов; идеологическое обоснование насилия против любых людей, не разделяющих 
экстремистские убеждения; предпочтение эмоциональных методов в действиях, направленных 
на реализацию экстремистских идей; недостаточная демонстрация моральных норм и этики  
в обществе [2, с.70].

Следует отметить, в Азербайджане для усиления борьбы с экстремизмом, распростране-
нием его различных форм и видов, предотвращения религиозного и иного радикализма и фана-
тизма был принят ряд законов, внесены изменения и дополнения в отдельные законы и норма-
тивно-правовые акты.

Так, частью 3 Концепции национальной безопасности Азербайджанской Республики, 
утверждённой Указом Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 23 мая 
2007 года, одной из задач обеспечения национальной безопасности отмечено предотвращение 
экстремизма и терроризма. В пункте 3.3 упоминается, что одной из угроз является «сепаратизм, 
этнический, политический и религиозный экстремизм», показано, что «сепаратизм, этнический, 
политический и религиозный экстремизм в любой форме подрывает национальную безопас-
ность страны и подрывает основополагающие принципы государства и общества, может быть 
источником серьёзной угрозы национальной безопасности Азербайджана».

В целях усиления уголовно-правовой борьбы с экстремизмом, особенно одной из самых 
опасных его форм – религиозного экстремизма, в уголовный Кодекс Азербайджанской Респу-
блики включены новые статьи, предусматривающие уголовную ответственность за следующие 
общественно-опасные деяния (действия):

– принуждение к вероисповедованию или финансирование совершения этих деяний на 
почве религиозной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма (статья 167-
1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики);

– незаконное производство, ввоз, продажа или распространение литературы, аудио- и ви-
деоматериалов, товаров и изделий религиозного назначения и иных информационных материа-
лов религиозного назначения (статья 167-2 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики);

– изготовление, хранение, распространение религиозных экстремистских материалов или 
финансирование этих деяний (статья 167-3 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики); 

– нарушение требований ведения религиозной пропаганды, проведения религиозных  
обрядов и ритуалов (статья 168-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики);
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– создание устойчивой группы с целью участия в вооружённых конфликтах вне пределов 
Азербайджанской Республики (статья 283-1 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики).

В статье 283 Уголовного кодекса Азербайджанской Республики предусмотрена уголовная 
ответственность за действия, направленные на возбуждение национальной, расовой, социальной 
или религиозной ненависти и вражды, унижение национального достоинства, а равно действия, 
направленные на ограничение прав граждан либо установление превосходства граждан по при-
знаку их национальной или расовой, социальной принадлежности, отношения к религии, если 
эти деяния совершены публично, в том числе с использованием средств массовой информации. 
Деяния, предусмотренные статьёй 283.1 настоящего Кодекса, совершенные на почве религиоз-
ной вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма, наказываются лишением 
свободы на срок от трёх до пяти лет.

В соответствии со статьёй 283-1.1 Уголовного кодекса привлечение граждан Азербайджан-
ской Республики или лиц без гражданства, постоянно проживающих в Азербайджанской Республи-
ке, к вооружённым конфликтам вне пределов Азербайджанской Республики с целью распростране-
ния религиозных учений, под видом исполнения религиозных обрядов либо на почве религиозной 
вражды, религиозного радикализма или религиозного фанатизма, либо проведение военных уче-
ний с этой целью, либо создание действующей с этой целью устойчивой группы или руководство 
такой группой – наказываются лишением свободы на срок от девяти до двенадцати лет.

Религиозный экстремизм – одна из самых опасных форм экстремизма, быстро распро-
страняется в последнее время. С учётом этой опасной тенденции в Азербайджанской Республике 
4 декабря 2015 года был принят Закон «О борьбе с религиозным экстремизмом», в котором опре-
деляются права и обязанности государственных органов, общественных организаций и граждан, 
занимающихся борьбой с религиозным экстремизмом, определяются правовые и организацион-
ные основы борьбы с этим негативным социально-правовым явлением.

В статье 1.0.1 Закона религиозный экстремизм (религиозно-экстремистская деятельность) 
определяется как:

– действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя Азер-
байджанской Республики, в том числе на изменение её светского характера, а также на наруше-
ние территориальной целостности государства или на насильственный захват власти;

– создание незаконных вооружённых формирований или групп и участие в них;
– осуществление террористической деятельности;
– участие в вооружённых конфликтах за пределами Азербайджанской Республики;
– действия, направленные на разжигание национальной, социальной или религиозной не-

нависти, унижение национального достоинства, ограничение прав или определение превосход-
ства граждан по национальному, расовому, социальному или религиозному признаку;

– принуждение лица к исповедованию религии (религиозного течения), в том числе к осу-
ществлению религиозных обрядов и ритуалов или участию в таких обрядах и ритуалах, а также 
принуждение к получению религиозного образования;

– открытые призывы к действиям, указанным в предыдущих пунктах данной статьи Закона;
– подготовка, хранение или распространение религиозно-экстремистских материалов, то 

есть материалов, призывающих к осуществлению религиозно-экстремистской деятельности или 
обосновывающих, либо оправдывающих такую деятельность;

– финансирование религиозного экстремизма.
В современном информационном обществе экстремистские организации всё активнее 

используют компьютерные и телекоммуникационные технологии, социальные сети, другие пе-
редовые технологии, методы и средства, которые оказывают сильное влияние на общественное 
сознание. Широкое использование веб-технологий является одним из условий значительного 
изменения и расширения преступлений, связанных с экстремизмом. В последние годы распро-
странение террористических и экстремистских идеологий через Интернет резко возросло, стало 
более активным и масштабным.

Экстремистские сайты растут день ото дня, и их тысячи [6, с. 3]. Глобальная сеть Интер-
нет, а также социальные и коммуникативные возможности социальных сетей используются в ка-
честве информационного пространства для распространения экстремистских идей, привлечения 
новых сторонников, выработки и распространения тактики и технологий, оказания финансовой 
поддержки экстремистским структурам [4, с. 3]. Международная компьютерная сеть Интернет 
позволяет им общаться в более безопасной среде, передавать и распространять экстремистские 
идеологии [7, с. 10–18; 8, с. 26; 11, с. 563–564].
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Организаторы и участники экстремистских групп активно используют процессы глоба-
лизации, обогащают свой арсенал новейшими информационными технологиями и стремятся 
защитить свои инфраструктурные элементы от правоохранительных органов. Экстремистские 
организации и сообщества создаются на основе сетевых структур, что приводит к усилению 
потенциала и возможностей в современных информационно-коммуникационных условиях  
[13, с. 144]. Фактически с помощью различных социальных сетей и онлайн-форумов осуществ-
ляется управление экстремистскими организациями, выражаются открытые призывы к соверше-
нию экстремистских преступлений, планируются экстремистские акции, размещаются экстре-
мистские материалы.

Перечисленные факторы подчёркивают необходимость научного познания феномена 
«экстремизм» и для формирования эффективной системы противодействия экстремистским 
преступлениям создания системы современных уголовно-правовых, криминологических и уго-
ловно-процессуальных основ борьбы с экстремизмом, разработки эффективных механизмов 
ликвидации экономических, социальных и идеологических основ экстремистской деятельности. 
Требуют своего скорейшего решения также и такие проблемные вопросы, как создание науч-
но-методологических, правовых (процессуальных) и тактико-организационных основ расследо-
вания преступлений  экстремистской направленности [2, c. 12–18; 5, c. 23; 6, c. 123; 9, c. 34;  
13, c. 45–53; 14, c. 87].

В последние годы интерес к научному исследованию экстремизма и экстремистской дея-
тельности значительно возрос. Так, на уровне диссертационных исследований подробно проа-
нализированы уголовно-правовые и криминологические особенности экстремизма, комплексно 
исследованы уголовно-правовые и криминологические аспекты противодействия экстремист-
ской деятельности, её отдельных форм и видов [9, c. 31–45; 10, c. 27–79; 13, c. 53; 14, c. 81–119;  
15, c. 26–39].

Криминалистическим и уголовно-процессуальным аспектам экстремизма, отдельным ви-
дам экстремистской деятельности, разработке научно-методических и тактико-процессуальных 
основ раскрытия и расследования преступлений экстремистской направленности посвящены 
диссертационные работы [7, c. 13–21; 8, c. 7–59; 12, c. 52; 14, c. 111–119; 15, c. 64–67].

Так, рассмотрены проблемные вопросы, связанные с организацией и проведением судеб-
но-лингвистической экспертизы экстремистских материалов, её теоретико-методологические и 
процессуальные аспекты, предмет, задачи и объекты судебно-лингвистической экспертизы эк 
стремистских материалов, оценка заключения эксперта-лингвиста [10, c. 3–6].

В монографическом исследовании рассмотрены организационные, научно-теоретические, 
тактические и процессуальные аспекты досудебного производства по преступлениям, связанным 
с экстремизмом [12, c. 16–123].

Информационное обеспечение раскрытия и расследования преступлений экстремист-
ской направленности, которые были совершены с использованием компьютерных сетей, было  
объектом исследования [4, c.19–25; 7, 21–35; 8, c. 34–39].

Криминалистическая характеристика экстремистской деятельности, тактика организации 
и проведения процессуальных (следственных) действий комплексно на монографическом уровне 
были исследованы [1, c. 5–137; 3, c. 36–125].

Вместе с тем, несмотря на продолжающиеся научные исследования по расследованию 
экстремистской деятельности, совершенствованию практических мер по раскрытию, расследо-
ванию и предупреждению преступлений экстремистской направленности, в этой области всё ещё 
существуют некоторые серьёзные проблемы. Существует необходимость в создании современ-
ной научно-методической, организационно-тактической, технической системы и информацион-
ном обеспечении расследования экстремистской деятельности с учётом современных правовых 
и социально-экономических реалий, разработке современных, инновационных методов и средств 
криминалистического исследования новых форм и видов экстремизма.

Считаем, что для разработки научных, теоретических, организационных, тактических, 
методологических и правовых (процессуальных) основ расследования преступлений экстре-
мистской направленности возникает необходимость изучить и разрешить следующий комплекс 
задач:

– изучить и проанализировать сущность и признаки таких понятий, как «экстремизм», 
«экстремистская деятельность», «экстремистское сообщество», «экстремистская деятельность», 
отражённые в международном и национальном законодательстве, основные виды и формы экс-
тремистской деятельности;
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– разработать единый доктринально-правовой подход, раскрывающий понятия, признаки 
и виды экстремизма;

– определить основные направления современной уголовной политики в области проти-
водействия экстремизму на основе систематического и сравнительно-правового анализа уголов-
ного законодательства зарубежных стран, международных документов в этой области, выявить 
недостатки и пробелы в уголовно-правовых нормах, предусматривающих уголовную ответствен-
ность за преступления экстремистского характера, разработать конкретные предложения и реко-
мендации;

– на основе анализа и обобщения судебно-следственной практики, системного исследо-
вания специальной литературы раскрыть сущность и структуру экстремистской преступной дея-
тельности, дать криминалистическую классификацию и криминалистическую характеристику 
преступлений экстремистской направленности, раскрыть содержание основных структурных 
элементов криминалистической характеристики;

– исследовать тактические и процессуальные вопросы, связанные с расследованием экс-
тремизма на начальном и последующем этапах расследования, провести систематизацию след-
ственных ситуаций, разработать алгоритм действия следователя в этих ситуациях, а также выд-
вижения и проверки следственных версий;

– выявить характерные особенности тактики проведения отдельных следственных дей-
ствий по преступлениям экстремистской направленности, разработать комплекс рекомендаций 
по организации и проведению следственных действий;

– раскрыть возможности, формы и виды использования специальных знаний при рассле-
довании экстремистской деятельности, а также организационные и процессуальные особенности 
проведения судебных экспертиз по делам об экстремизме [1, с. 6–7; 4, с. 5–6; 9, с. 8; 10, с. 6–8; 
12, с. 5].

Выводы. Рассмотрены некоторые научно-теоретические, методологические, организа-
ционно-тактические аспекты раскрытия и расследования преступлений экстремистской направ-
ленности; понятие, виды, признаки, особенности экстремизма и экстремистской деятельности. 
Проведён анализ монографических работ, посвящённых уголовно-правовым, криминологиче-
ским, криминалистическим и уголовно-процессуальным аспектам экстремизма. Проанализи-
рованы законы Азербайджанской Республики, другие нормативно-правовые акты, принятые в 
области борьбы с экстремизмом, нормы Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, ко-
торые предусматривают уголовную ответственность за ряд форм и видов экстремизма. Отме-
чены основные исследовательские задачи, направленные на разработку научно-теоретических, 
организационно-тактических, методологических и правовых (процессуальных) основ расследо-
вания преступлений экстремистской направленности. 
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РОЛЬ МІЖНАРОДНИХ ДОГОВОРІВ У ПРОЦЕСІ РОЗСЛІДУВАННЯ ВБИВСТВ, 
ВЧИНЕНИХ ІНОЗЕМЦЯМИ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

У статті розкрито поняття, значення та роль міжнародних договорів у регу-
люванні діяльності з розслідування вбивств, вчинених іноземцями на території 
України. Визначено, що порядок кримінального провадження й безпосередньо 
досудового слідства щодо злочинів міжнародного характеру регламентований 
КПК України, прийняття якого засвідчило прогресивні кроки щодо імплементації 
норм міжнародних договорів та наближення кримінального провадження України 
до міжнародних стандартів, позитивного досвіду іноземних держав, підвищення 
ефективності заходів міжнародного співробітництва. Висвітлено, що слідчі (роз-
шукові) дії за участю іноземців проводять у межах кримінального провадження 
відповідно до норм КПК України у зв’язку із вчиненням будь-якого кримінального 
правопорушення відносно іноземних громадян на території України чи іноземни-
ми громадянами на території України.

Окреслено місце в правовій системі України рішення Європейського суду  
з прав людини, що забезпечує належне виконання положень Європейської конвен-
ції про захист прав людини і основних свобод.

Надано загальні засади застосування положень міжнародних договорів  
в Україні та їх співвідношення з чинним законодавством України. 

Акцентовано увагу на тому, що пріоритетне значення у правовому регулюванні 
заходів міжнародного співробітництва під час розслідування злочинів міжнарод-
ного характеру мають міжнародні договори України, такі як: 1) Загальні договори 
про права людини; 2) Договори про правовий статус громадян України, які постій-
но проживають на території іноземних держав, і громадян іноземних держав, які 
постійно проживають на території України; 3) Договори про боротьбу з міжнарод-
ними злочинними діяннями; 4) Договори про правову допомогу у кримінальних 
провадженнях; 5) Договори про співпрацю у боротьбі зі злочинністю; 6) Консуль-
ські конвенції.

У результаті дослідження дійсно можна стверджувати, що КПК України та  
КК України не лише регулюють правові відносини у межах держави, але й висту-
пають інструментом міжнародного співробітництва у кримінальному провадженні.  
Як результат визначено роль міжнародних договорів у розслідуванні та розподіле-
но їх залежно від імплементації до законодавства України.

Ключові слова: міжнародне законодавство, вбивства, досудове розслідування, 
іноземці, міжнародні договори.

The article describes the concept, significance and role of international treaties 
in regulating the investigation of killings committed by foreigners in the territory of 
Ukraine. It is determined that the procedure of criminal proceedings, and directly, the pre-
trial investigation of crimes of an international nature, regulated by the CPC of Ukraine, 
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the adoption of which testified about the progressive steps towards the implementation of 
the norms of international treaties and the approximation of the criminal proceedings of 
Ukraine to international standards, positive experience and positive experience. 

It is revealed that investigative (search) actions involving foreigners are conducted 
within the framework of criminal proceedings in accordance with the norms of the CPC 
of Ukraine in connection with the commission of any criminal offense against foreign 
citizens in the territory of Ukraine or foreign citizens in the territory of Ukraine.

As a result of the study, it can truly be argued that the CCP of Ukraine and the 
CC of Ukraine not only regulate legal relations within the state, but also serve as an 
instrument of international cooperation in criminal proceedings. As a result, the role of 
international treaties in the investigation has been identified and distributed according to 
implementation in Ukrainian law.

The place in the legal system of Ukraine of the decision of the European Court 
of Human Rights, which ensures the proper implementation of the provisions of the 
European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 
is outlined.

General principles of application of the provisions of international treaties in Ukraine 
and their correlation with the current legislation of Ukraine are given.

Attention is drawn to the fact that international treaties of Ukraine, such as: 1) General 
human rights treaties, have priority in the legal regulation of international cooperation 
in the investigation of crimes of an international nature; 2) Agreements on the legal 
status of citizens of Ukraine permanently residing in the territory of foreign states and 
citizens of foreign states permanently residing in the territory of Ukraine; 3) treaties on 
combating international criminal acts; 4) Treaties on legal aid in criminal proceedings; 5) 
Agreements on cooperation in the fight against crime; 6) Consular conventions.

As a result of the research, the role of international treaties in the investigation was 
determined and distributed depending on implementation to the legislation of Ukraine.

Key words: international law, murder, pre-trial investigation, foreigners, international 
treaties.

Вступ. Інтеграція України до міжнародного співтовариства неминуче супроводжується 
уніфікацією права, яке досягається через підписання міжнародних актів, і подальшим виконан-
ням зобов’язань перед іншими державами у вигляді приведення норм національного права у від-
повідність з міжнародними нормами та зобов’язаннями. Ця обставина знаходить відображення 
і в питаннях національного визначення правового статусу іноземних громадян, яке має своє ві-
дображення у питаннях правового регулювання розслідування кримінальних проваджень про 
вбивства, вчинені іноземцями або за їх участі.

Постановка завдання. Метою статті є здійснення правового аналізу міжнародного та на-
ціонального законодавства, що регламентує особливості розслідування вбивств, вчинених іно-
земцями на території України.

Результати дослідження. Відповідно до ч. 1 ст. 9 Конституції України «чинні міжнародні 
договори, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національ-
ного законодавства України». У той же час відповідно до ч. 1 ст. 26 «Іноземці та особи без грома-
дянства, що перебувають в Україні на законних підставах, користуються тими самими правами  
і свободами, а також несуть такі самі обов’язки, як і громадяни України, за винятками, встанов-
леними Конституцією, законами чи міжнародними договорами України» [1].

Положення цієї статті Конституції України мають надзвичайно важливе зовнішньополі-
тичне і правове значення особливо в умовах активного входження України у світове співтовари-
ство. По-перше, вони свідчать про вірність України своїм міжнародно-правовим зобов’язанням, 
які проголошуються обов’язковими для виконання поряд з національним законодавством, та про 
повагу до норм міжнародного права. По-друге, вони певною мірою дають відповіді на питан-
ня практичного застосування положень міжнародних договорів в Україні та їх співвідношення  
з чинним законодавством України [2]. 

Ця стаття співвідноситься з Законом України «Про міжнародні договори України» [3], 
який визначив міжнародний договір України як укладений у письмовій формі з іноземною дер-
жавою або іншим суб’єктом міжнародного права, який регулюється міжнародним правом, не-
залежно від того, міститься договір в одному чи декількох пов’язаних між собою документах,  
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і незалежно від його конкретного найменування (договір, угода, конвенція, пакт, протокол тощо), 
а його укладення – дії щодо підготовки тексту міжнародного договору, його прийняття, встанов-
лення його автентичності, підписання міжнародного договору та надання згоди на його обов’яз-
ковість для України. Міжнародний договір, учасником якого є Україна, має таку ж юридичну 
силу, як і и національний закон. Тому цей Закон зумовлює здійснення ратифікації міжнародних 
договорів (тих, які потребують ратифікації згідно зі ст. 7 цього закону) не у формі постанови 
Верховної Ради України, як це було раніше, а шляхом прийняття спеціального закону про ратифі-
кацію, який підписується Головою Верховної Ради України.

У той же час відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 
громадянства» [4] іноземець – це особа, яка не перебуває у громадянстві України і є громадяни-
ном (підданим) іншої держави або держав (п. 6); іноземці та особи без громадянства, які пере-
бувають на території України на законних підставах – це іноземці та особи без громадянства, які  
в установленому законодавством чи міжнародним договором України порядку в’їхали в Україну 
та постійно або тимчасово проживають на її території, або тимчасово перебувають в Україні (п. 7).

Тому, враховуючи особливості процесуального статусу іноземних громадян, працівники 
правоохоронних органів України під час проведення досудового розслідування за участю іно-
земців повинні переконатися в тому, чи дійсно учасник кримінального провадження є іноземним 
громадянином та яким об’ємом прав, свобод та обов’язків він володіє. 

Порядок кримінального провадження й безпосередньо досудового слідства щодо злочи-
нів міжнародного характеру регламентований КПК України [5], прийняття якого засвідчило про 
прогресивні кроки щодо імплементації норм міжнародних договорів та наближення криміналь-
ного провадження України до міжнародних стандартів, позитивного досвіду іноземних держав, 
підвищення ефективності заходів міжнародного співробітництва. 

Набуття чинності Кримінального процесуального кодексу України 2012 року поставило пе-
ред кримінальною процесуальною доктриною нові завдання, що пов’язано з теоретичним та при-
кладним переосмисленням ідеології застосування нових концептуальних новел і процесуальних 
інститутів кримінального процесуального законодавства. У цьому напрямі діяльності положення 
КПК України змушують по-новому розглядати окремі питання, які, здавалося б, сьогодні є до-
статньо дослідженими у процесуальній науці. Зазначене стосується й застосування міжнародних 
правових стандартів та урахування практики Європейського суду з прав людини у кримінальному 
процесі України, а також правозастосовної діяльності правоохоронних органів і суду [6, с. 6–7].

Необхідно відмітити, що слідчі (розшукові) дії за участю іноземців проводять у межах 
кримінального провадження відповідно до норм КПК України у зв’язку із вчиненням будь-якого 
кримінального правопорушення відносно іноземних громадян на території України чи інозем-
ними громадянами на території України. Винятком є особи, які користуються дипломатичним 
імунітетом і кримінальне провадження щодо яких може здійснюватися лише за їх згодою або 
за згодою компетентного органу держави (міжнародної організації), яку представляє ця особа, 
у порядку, передбаченому законодавством України та міжнародними договорами України (ст. 6 
КПК України) [7, с. 63].

Своєю чергою ч. 4 ст. 9 КПК України встановлює новелу, згідно з якою, якщо норми КПК 
України суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною 
Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України. При 
цьому частиною 5 цієї ж статті закріплено, що кримінальне процесуальне законодавство України 
застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

Як зазначає Ю.М. Чорноус, слід відзначити розширений підхід до тлумачення дій, які мо-
жуть бути проведені у межах міжнародної правової допомоги (ст. 561); регламентацію повноважень 
уповноважених (центральних) та компетентних органів за умови міжнародного співробітництва  
(п. 6, п. 7 ст. 541, ст. ст. 545, 574, 595); закріплення можливостей виконання окремих процесуаль-
них дій уповноваженими особами дипломатичних представництв або консульських установ (ст. 
547); визначення наслідків виконання запиту в іноземній державі (ст. 553); регламентацію порядку 
допиту за запитом компетентного органу іноземної держави шляхом проведення відео- або теле-
фонної кореспонденції (ст. 567); закріплення можливості оскарження особою рішення про її видачу 
(екстрадицію) до суду (ст. 591) та багато інших положень, що принципово змінюють підхід до реа-
лізації досудового слідства й застосовуваних заходів міжнародного співробітництва [8, с. 133–134]. 

Можна стверджувати, що КПК України та КК України не лише регулюють правові відно-
син у межах держави, але й виступають інструментом міжнародного співробітництва у кримі-
нальному провадженні. 
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Пріоритетне значення у правовому регулюванні заходів міжнародного співробітництва під 
час розслідування злочинів міжнародного характеру мають міжнародні договори України, такі як:

1. Загальні договори про права людини (Європейська конвенція про захист прав людини 
і основних свобод 1950 р. [9], Міжнародний пакт про громадянські і політичні права 1966 р. 
[10], Конвенція проти катувань та інших жорстоких нелюдських чи ображаючих гідність видів 
поводження і покарання 1984 року [11], Європейська конвенція про запобігання тортурам та не-
людському або такому, що принижує гідність, поводженню чи покаранню 1987 року [12]), які 
регламентують стандарти кримінального судочинства та повинні безпосередню застосовуватися 
під час здійснення кримінального переслідування будь-яких осіб, включаючи іноземців. Йдеться 
про принципи законності, публічності, безпосередності судочинства, права на захист та інше.

Важливе місце в правовій системі України займають рішення Європейського суду з прав 
людини, що забезпечує належне виконання положень Європейської конвенції про захист прав 
людини і основних свобод. У своїй постанові 1978 р. у справі «Ірландія проти Сполученого Ко-
ролівства» Суд зазначив, що його постанови «слугують не тільки вирішенням конкретних супе-
речок, а й роз’ясненням, захистом і розвитком норм Конвенції, а також сприяють дотриманню 
державами – учасницями Конвенції взятих на себе зобов’язань» [13, с. 96].

2. Договори про правовий статус громадян України, які постійно проживають на тери-
торії іноземних держав, і громадян іноземних держав, які постійно проживають на території 
України. Вони надають іноземцям в Україні статус, максимально близький до статусу громадян 
України (наприклад, ст. 1 Договору між Україною і Республікою Польща про правову допомогу 
та правові відносини у цивільних і кримінальних справах [14].

3. Договори про боротьбу з міжнародними злочинними діяннями. Наприклад, у 2004 році 
Україна ратифікувала Конвенцію ООН проти транснаціональної організованої злочинності 
(2000 р.) [14]. Конвенція приймається як основа співпраці між правоохоронними органами щодо 
охоплених нею злочинів та надає слідчим, прокурорам і суддям широкі можливості у сфері бо-
ротьби з організованою злочинністю.

4. Договори про правову допомогу у кримінальних провадженнях. Їх положення надають 
іноземним громадянам в Україні такий самий правовий захист, як і громадянам України (Євро-
пейська конвенція про видачу правопорушників 1957 року з Додатковим протоколом 1975 року та 
Другим додатковим протоколом 1978 року до неї [16, с. 10–111]; Європейська конвенція про вза-
ємну правову допомогу у кримінальних справах 1959 року з Додатковим протоколом 1978 та Дру-
гим додатковим протоколом 2001 року до неї [17, с. 12–232]; Європейська конвенція про нагляд 
за умовно засудженими або умовно звільненими правопорушниками 1964 року [18, с. 233–251];  
Європейська конвенція про міжнародну дійсність кримінальних вироків 1970 року [19, с. 252–297];  
Мінська конвенція 1993 року з Протоколом 1997 року до неї [19, с. 463–497]). Іноземці в Україні 
мають право вільно звертатися в суд, прокуратуру та інші установи, до компетенції яких нале-
жать кримінальні провадження, подавати клопотання та здійснювати інші процесуальні дії на 
тих же умовах, що і громадяни України.

5. Договори про співпрацю у боротьбі зі злочинністю (Договори про правові відноси-
ни у цивільних і кримінальних справах між Україною та Китайською Народною Республікою 
1992 року, Республікою Польща 1993 року, Литовською Республікою 1993 року, Республікою 
Молдова 1993 року, Республікою Грузія 1995 року, Естонською Республікою 1995 року, Латвій-
ською Республікою 1995 року, Монголією 1995 року, Канадою 1996 року, Сполученими Штатами 
Америки 1998 року тощо). Наприклад, Угода між Україною і Литовською Республікою передба-
чає, що передача відомостей про фізичних осіб повинна відповідати таким умовам:

а) відповідно до вимог законодавства своєї держави компетентний орган, який отримує 
відомості про фізичних осіб, може використовувати їх тільки для цілей та за дотримання умов, 
визначених передавальним компетентним органом;

б) відповідно до законодавства своєї держави відомості про фізичних осіб можуть бути 
передані тільки компетентним органам. Передача іншим органам можлива тільки в разі попере-
дньої згоди передавального компетентного органу;

в) якщо особа, яка є об’єктом переданих відомостей, звертається з проханням про до-
пуск до них, то запитуваний компетентний орган забезпечує допуск, за винятком випадків, коли  
у проханні може бути відмовлено відповідно до законодавства його держави.

6. Консульські конвенції. Вказані міжнародні договори укладаються на підставі Конвенції 
про привілеї та імунітети ООН 1946 року [21], Віденської конвенції про дипломатичні зносини 
1961 року [22], Віденської Конвенції про консульські зносини 1963 року [23], Віденської Конвенції  
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про представництво держав у їх відносинах з міжнародними організаціями універсального ха-
рактеру 1975 року [25]. 

Висновки. Узагальнюючи вищевикладене, варто міжнародне законодавство, що регла-
ментує особливості розслідування вбивств, вчинених іноземцями на території України, розпо-
ділити на: а) міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада України 
та які визначають права і свободи людини, яких потрібно дотримуватися у сфері кримінально-
го провадження; б) міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надала Верховна Рада 
України, що регламентують окремі питання правових відносин за участю іноземців, які мають 
дипломатичний імунітет; в) багатосторонніми і двосторонніми міжнародними договорами з пи-
тань міжнародної правової допомоги та інших форм міжнародного співробітництва, згоду на 
обов’язковість яких надала Верховна Рада України, за умови застосування у кримінальному 
провадженні заходів міжнародного співробітництва; г) інші міжнародні договори України, під-
законні нормативно-правові акти, що стосуються правового статусу іноземців та особливостей 
кримінального провадження за їх участю.
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ВИКОРИСТАННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ НЕГЛАСНИХ РОЗСЛІДУВАНЬ ПІД ЧАС 
ДОКАЗУВАННЯ В СУДОВОМУ ПРОВАДЖЕННІ: ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ДОСВІД

У статті здійснено нормативно-правовий аналіз законодавства європейських 
країн щодо використання результатів негласних розслідувань під час доказування  
у кримінальному процесі. Виокремлено основні проблеми правового та органі-
заційного забезпечення проведення оперативно-розшукових заходів, негласних 
слідчих (розшукових) дій і використання їхніх результатів у кримінальному про-
вадженні. Наголошено, що в більшості країн-членів Ради Європи законодавство 
передбачає для їхніх правоохоронних органів необхідність отримання ордеру суду 
на проведення заходів для збору інформації в аспекті втручання у приватне і сімей-
не життя особи. З’ясовано, що законодавство європейських країн щодо проведення 
та використання результатів негласних розслідувань розподілено на дві групи: не 
розмежовуються на слідчі дії та оперативно-розшукові заходи, а отримані резуль-
тати під час негласних розслідувань використовуються в доказуванні під назвою 
секретні докази; традиційно розділено на оперативно-розшукову діяльність і кри-
мінальне судочинство, а їхні результати використовуються на всіх етапах у судо-
вому провадженні. Доведено, що в європейських країнах їхнє законодавство також  
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розмежовує проведення та використання результатів негласних розслідувань під 
час доказування на: країни, де негласні слідчі (розшукові) дії використовуються 
для розслідування всіх загальнокримінальних злочинів; на ті, де негласні слідчі 
(розшукові) дії проводяться виключно у кримінальному провадженні щодо тяжких 
або особливо тяжких злочинів; і країни, у яких негласні слідчі (розшукові) дії мо-
жуть використовуватися під час розкриття лише певних видів злочинів. Визначено, 
що в деяких європейських країнах результати негласної роботи можуть бути збе-
режені для навчання та наукових цілей із відповідними змінами особистих даних 
та інформації, що може зашкодити особам, які були задіяні під час розкриття. Зро-
блено висновок про необхідність внесення змін до Кримінально-процесуального 
кодексу (КПК) з урахуванням європейського зарубіжного досвіду, а саме – допов-
нення ч. 3 ст. 254 КПК України такого змісту: «Якщо під час проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій отримані факти (відомості, обставини) вказують на вчи-
нення іншого злочинного діяння, а виготовлення копій протоколів таких результа-
тів необхідне для використання в іншому кримінальному провадженні як доказів, 
допускається тільки за згодою прокурора або слідчого судді».

Ключові слова: негласні слідчі (розшукові) дії, оперативно-розшукові заходи, 
результати, судове провадження, зарубіжний досвід, шляхи вдосконалення.

This article provides a regulatory and legal analysis of the legislation of European 
countries on the use of the results of unspoken investigations in criminal proceedings. 
The main problems of legal and organizational support for the conduct of investigative 
measures, unspoken investigative actions and the use of their results in criminal 
proceedings have been singled out. It is emphasized that in most member states of the 
Council of Europe, the law provides for their law enforcement agencies to obtain a court 
order for events to collect information regarding the interference with their private and 
family life. It has been established that the legislation of European countries on conducting 
and using the results of unspecified investigations is divided into two groups: they are not 
differentiated into investigative actions and operational investigative measures, and the 
results obtained during the unspoken investigations are used in evidence called classified 
evidence; traditionally divided into operational investigative activities and criminal 
proceedings, and their results are used at all stages in court proceedings. It is clear that 
in European countries their legislation also delineates the conduct and use of the results 
of unspoken investigations when proving: the countries where unspoken investigative 
actions are used to investigate all criminal offenses; those where unspoken investigative 
actions are carried out exclusively in criminal proceedings for serious or especially 
serious crimes; and countries where unspoken investigative actions can be used to detect 
only certain types of crimes. It has been determined that in some European countries, 
the results of inaccurate work may be retained for training and scientific purposes with 
appropriate changes to personal data and information, which may harm the persons 
involved in the disclosure. It is concluded that it is necessary to amend the CCP in the 
light of European foreign experience, namely to supplement Part 3 of Art. 254 of the 
CPC of Ukraine of this content “if during the unspoken investigative actions the facts 
(information, circumstances) obtained indicate the commission of another criminal act, 
and making copies of protocols of such results is necessary for use in other criminal 
proceedings as evidence, it is allowed only for with the consent of the prosecutor or 
investigating judge”.

Key words: unspoken investigators (search) actions, operative-search measures, 
results, court proceedings, foreign experience, ways of improvement.

Вступ. Успішна боротьба зі злочинністю, як одне із ключових завдань загальнодержав-
ного рівня, вимагає, з одного боку, наявності нормативно передбаченого ефективного кримі-
нального процесуального інструментарію, а з іншого – використання такого інструментарію  
з максимально можливим коефіцієнтом корисної дії. Одним із найбільш дієвих засобів протидії 
злочинності сьогодні залишається надана законом можливість застосування негласних методів 
збирання інформації під час досудового розслідування, зокрема, у формі проведення негласних 
слідчих (розшукових) дій (далі – НСРД). Показово, що не лише можливість проведення НСРД, 
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але й їхня результативність сьогодні вже визнана на рівні міжнародних програмних докумен-
тів [3, c. 16]. Відповідно, практика роботи правоохоронних і судових органів зарубіжних країн  
у цьому напрямі свідчить про те, що досконалість нормативно-правового забезпечення проти-
дії та наявність ефективної такої системи на національному й міжнародному рівнях є однією  
з головних умов успішного подолання зазначеної проблеми [1, с. 88].

Теоретичну базу дослідження становлять наукові праці українських і зарубіжних учених, 
які вивчали різні проблемні аспекти проведення оперативно-розшукових заходів і негласних слід-
чих (розшукових) дій, а також використання їхніх результатів у доказуванні, такі як: М.В. Багрій, 
С.В. Боботов, Л.Г. Головко, Г.А. Гончаренко, І.В. Єрпильов, Е. Кейп, Н. Ковалєв, В.В. Ларічев, 
К. Лігетті, М.А. Лопес/Луса, В.В. Луцик, А.В. Молдован, С.О. Павленко, Т. Праккен, С.О. Роз-
кошинська, О.М. Сало, В.Г. Севрук, Т. Спронкен, В.А. Срєднєв, С.Р. Тагієв, В.М. Тертишник, 
Б.А. Филімонов, О.В. Хімічева, Ж. Ходжсон.

Постановка завдання. Мета статті вбачається в аналізі європейського досвіду та обґрун-
туванні пропозицій з удосконалення правового і організаційного забезпечення проведення опе-
ративно-розшукових заходів і негласних слідчих (розшукових) дій, а також у використанні їхніх 
результатів у кримінальному провадженні під час доказування.

Результати дослідження. Характерною особливістю британської поліцейської системи  
є також і те, що всі працівники британської поліції (від констебля і вище) наділені відповідними 
правами розслідування злочинів [2, с. 308]. Правила поліцейського розслідування не знають такого 
розмежування, як слідчі дії та оперативно-розшукові заходи (у Великобританії використовується 
такий термін, як «секретні докази»), тому особливих правил використання результатів негласних 
заходів поліції в подальшому доведенні немає [3]. Також процесуальним законодавством Велико-
британії передбачено здійснення огляду та виїмки кореспонденції, зняття інформації з телефону, 
електронної пошти, комп’ютера на підставі постанови Міністра внутрішніх справ, подібна проце-
дура закріплена й у КПК Французької Республіки [4–6], якому підпорядковані підрозділи кримі-
нальної поліції, що здійснюють розслідування. Отже, передбачено порядок ініціювання прийняття 
такого рішення керівником кримінальної поліції. Законність винесення рішення Міністром вну-
трішніх справ може бути переглянуто судом, навіть після того як проведено відповідні дії [7, с. 43].

У Великобританії закон, який регламентує перлюстрацію кореспонденції і прослухову-
вання телефонних переговорів, був прийнятий у 1985 році [8]. Окремо варто звернути увагу на 
Великобританію, де є прецедентне право, згідно з яким судді роками розглядають апеляції осіб, 
засуджених на основі доказів, добутих негласними співробітниками та з використанням опера-
тивно-розшукових заходів. Сьогодні планів вводити спеціальне законодавство немає [9].

У кримінальному процесі Великої Британії результати оперативної діяльності допуска-
ються як докази, якщо доведено їхню достовірність. При цьому на їхнє використання не вплива-
ють можливі порушення прав інших осіб, щодо яких не ведеться кримінальне переслідування. 
Наприклад, у справі Челкі (R vs Chalkey, 1998) відомості, отримані за допомогою записуючого 
пристрою, незаконно розміщеного в приватному будинку, не були виключені з числа доказів, 
оскільки використовувалися не проти домовласника, чиї права були б порушені таким записом, 
а проти іншої особи [10].

У Великобританії судовий контроль здійснюється не на стадії отримання дозволів/санкцій 
на втручання у приватне спілкування особи, а створено спеціальний судовий орган – Трибунал 
слідчих повноважень (Investigatory Powers Tribunal, IPT) для розгляду скарг про будь-які пре-
тензії, пов’язані з обмеженням прав і свобод особи з боку слідчих, правоохоронних органів чи 
служби безпеки. Британці зазначають як переваги IPT те, що вони можуть розглядати скарги, 
позови чи інші претензії на фактичні та ймовірні (наприклад, особа зазначає, що за нею ведеться 
спостереження) обмеження прав і свобод людини, навіть якщо вони продовжують проводитися 
в законний спосіб або з порушеннями, або в незаконний (є право надавати відповідні розпоря-
дження для правоохоронних органів). Серед недоліків є те, що особу, яка скаржиться IPT, можуть 
не викликати на слухання, тобто немає автоматичного права бути присутнім під час розгляду,  
а причини такого рішення не пояснюються (нормативно не закріплена вимога IPT повідомляти 
причини не виклику) [11, с. 40].

Кримінальний процес Франції належить до континентальної (змішаної) форми організації 
судочинства, що включає розшукове попереднє слідство (дізнання) і змагальний (остаточний) 
судовий розгляд [12, с. 30; 13, с. 328]. Дізнанню у Франції властиві елементи як оперативно-роз-
шукової, так і кримінально-процесуальної діяльності, чіткої межі, що відокремлює позапроцесу-
альні заходи від процесуальних дій у межах КПК Франції, немає [14, c. 42–53].
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Відповідно до КПК Франції така дія, як пошук інформації, на комп’ютерах в онлайн-ре-
жимі проводиться як під час розслідування тяжких злочинів, так і у разі вчинення нетяжких 
злочинів організованою злочинною групою (допомога в’їзду та нелегальному перебуванню іно-
земця на території Франції). Згідно з КПК Нідерландів контроль телекомунікацій проводиться 
за наявності обґрунтованої підозри у вчиненні злочину, який передбачає позбавлення волі, крім 
того, цей злочин має також грубо порушувати громадський порядок [15, c. 279, 281]. Отже, з ог-
ляду на викладене можна зробити висновки про те, що врахування зарубіжного досвіду у сфері 
проведення комп’ютерно-технічних експертиз, підготовки та навчання фахівців щодо викори-
стання новітніх методів пошуку та відновлення цифрових доказів, а також удосконалення зако-
нодавчого регулювання належної взаємодії фахівців із комп’ютерної криміналістики, системних 
адміністраторів, програмістів недержавних організацій [16, с. 223] є дуже позитивним під час 
розслідування, а також використання отриманих результатів під час доказування в судовому про-
вадженні.

Німецький кримінальний процес має значну подібність із французьким. Ба більше, до 
1975 року попереднє розслідування в ньому вироблялося по французькій моделі у формі полі-
цейського дізнання і попереднього слідства, здійснюваного судовим слідчим. Однак для більшої 
раціоналізації виробництва попереднє слідство було скасовано у зв’язку з дублюванням на ньому 
розслідування поліції і прокурора [17]. Нині розслідування здійснює поліція під керівництвом 
прокурора, а судовий слідчий (дільничний суддя-дізнавач) бере в ньому лише епізодичну участь, 
пов’язану з прийняттям найважливіших рішень у справі та легалізацією доказів [18]. 

Наприклад, у Німеччині спецслужбам надано право розкривати і оглядати поштові від-
правлення, підслуховувати й записувати телефонні розмови, а отримані таким шляхом дані від-
повідно до федерального закону від 13 серпня 1968 року визнаються доказами в кримінальному 
процесі [8].

За КПК ФРН обов’язок проведення розслідування лежить на прокурорі. Прокуратура ор-
ганізована як ієрархічна система при загальних судах усіх рівнів. При Верховному федеральному 
суді кримінальне переслідування здійснює генеральний федеральний прокурор і підлеглі йому 
федеральні прокурори, підзвітні міністру юстиції ФРН. Аналогічну структуру має прокуратура 
земель, що підкоряється міністрові юстиції землі. Після порушення кримінальної справи про-
курором із більшості кримінальних справ розслідування здійснює поліція. При цьому функція 
прокурора зводиться до вирішення питання про подальшу долю справи: напряму на досліду-
вання, припинення кримінального переслідування або передачі в суд. Щодо найбільш важливих 
і складних справ прокурор сам здійснює розслідування, а поліція зобов’язана виконувати його 
вказівки з виконання процесуальних та інших дій [18].

Вироблене поліцією або прокурором попереднє розслідування не має детально регла-
ментованої процесуальної форми і здійснюється розшуковим порядком. Таке розслідування 
важко відрізняється від оперативно-розшукової діяльності. Ба більше, багато негласних опера-
тивно-розшукових заходів регламентовано кримінально-процесуальним кодексом ФРН, які має 
право застосовувати поліція за судовим дозволом [19]. Поліцейське розслідування багато в чому 
здійснюється позапроцесуально. У зв’язку з цим у німецькій теорії кримінального процесу ви-
діляються строге й вільне доведення. Перше пов’язане із судовою діяльністю і має процесуаль-
ну регламентацію. Друге застосовується переважно поліцією і не пов’язане з процесуальною 
формою [19]. Діяльність поліції має підготовчий для судового доведення характер. Вона пов’я-
зана з відшуканням носіїв інформації, які після їхнього процесуального збирання – легалізації –  
можуть стати доказами у справі. Отже, в результаті діяльності поліції і прокурора не народжу-
ються судові докази. Протоколи, складені поліцією, не можуть бути оголошені в судовому роз-
гляді. Одним із способів легалізації даних поліцейського розслідування служить допит поліцей-
ських у суді як свідків [18].

Під час уважного вивчення відповідних параграфів КПК Німеччини виявляється цікава 
особливість: німецький законодавець не проводить чіткої межі між власне оперативно-розшуко-
вим заходом і слідчою дією.

Характерною особливістю досудового розслідування у ФРН, яка істотно відрізняє його 
від українського, є те, що воно жорстко не регламентується кримінальними процесуальними нор-
мами, тобто КПК ФРН надає прокуратурі та поліції досить широкі повноваження та майже повну 
свободу дій у цій сфері. Наприклад, клопотання про доказування тих чи інших фактів розгляда-
ється не на підставі закону, а за вільним розсудом органів розслідування. Метою такого «вільного 
доказування» є установлення вірогідності та достовірності фактів. У процесі цього доказування, 
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як правило, не застосовуються передбачені законом докази і не вимагається дотримання правил 
їхнього застосування [20]. Проведення досудового розслідування на підставі такого вільного до-
казування пояснюється тим, що воно має тільки попередній (досудовий) характер, і тому немає 
необхідності в застосуванні, так би мовити, «традиційних» засад кримінального процесу [21].

У §100-а КПК Німеччини [22, с. 45] наводяться підстави для контролю телефонних пере-
говорів. При цьому назвати перелік цих підстав вичерпним навряд чи можливо, оскільки саме 
формулювання норми передбачає неоднозначне тлумачення. Крім того, практично не обмежено  
і коло осіб, щодо яких може бути прийнято рішення про прослуховування телефонних перегово-
рів [23, с. 98].

Підхід КПК Федеративної Республіки Німеччина передбачає пріоритетність розпоря-
джень прокурора над так званими «екстреними» рішеннями судді, а також регламентує його мож-
ливість надання розпоряджень і вказівок слідчому безпосередньо, без погодження з керівником 
слідчого І органу [24]. Спираючись на юридико-технічні особливості §100-а, прослуховування 
телефонних переговорів має являти собою виключно ефективний інструмент як для доказування 
у кримінальних справах, так і для отримання оперативно значущої інформації [23, с. 99].

У Німеччині нагляд за дотриманням прав і свобод особистості під час попереднього слід-
ства здійснюється спеціалізованим суддею – Ermittlungsrichter (суддя попереднього розслідуван-
ня). Цей суддя має широкі повноваження. Він, зокрема, вирішує питання щодо укладення під 
варту або тимчасового помешкання в психіатричний стаціонар; тимчасового позбавлення водій-
ських прав; санкціонує обшук і виїмку; санкціонує телефонне прослуховування підозрюваного; 
виконує функції з протоколювання показань свідків; а також приймає інші рішення, які прокурор 
може прийняти самостійно. Цей суддя не бере участі в рішенні справ першої інстанції або по 
суті. Він перевіряє законність і обґрунтованість актів поліції і прокуратури, при цьому не керує 
попереднім слідством [25].

Зазвичай органи поліції не можуть самостійно звернутися до судді з попереднім розсліду-
ванням, крім випадків, що не терплять зволікання. поліція повинна звернутися до відповідного 
прокурора з проханням про заяву клопотання до суду [26].

Основне завдання прокурорського дізнання у ФРН полягає не у встановленні винуватості 
підозрюваного, а тільки у встановленні підозри у скоєнні кримінально караного діяння, оскільки 
доведення винуватості призводило б до затягування строків проведення досудового розслідуван-
ня та ускладнювало б розшук інших підозрюваних. За великим рахунком основна мета дізнання – 
якнайшвидше віднайти суттєві аргументи для обґрунтування підозри та направити матеріали 
до суду для проведення судового розслідування із застосуванням «чіткого доказування», яке, на 
відміну від вільного, здійснюється в суворо регламентованих межах із дотриманням необхідних 
правил і вимог закріплення доказів та їхнього використання в доказуванні винуватості, а не про-
сто підозри.

У 1993 році в КПК Німеччини було включено низку додаткових параграфів, норми яких 
регулюють застосування негласних методів оперативно-розшукової діяльності в Німеччині. Такі 
заходи, як негласне фотографування, зарисовка, негласне прослуховування, звукозапис приват-
них розмов громадян, застосування спеціальних технічних засобів для негласного спостережен-
ня, поліцейське спостереження, проводяться тільки на основі розпорядження судді, а в разі не-
відкладних слідчих дій – прокурором, але з наступним суддівським підтвердженням протягом 
трьох діб [27].

За Кодексом кримінальних процедур Португалії, прослуховування може проводитись за 
поданням кримінальної поліції, погодженим у прокурора та санкціонованим судом (ст. 187), а на 
керівника підрозділу поліції покладено обов’язок здійснення контролю за виконанням рішення 
суду [28]. Таке рішення приймається у провадженнях про злочини, за вчинення яких передбачено 
покарання у виді позбавлення волі від трьох років [29]. За цих умов у кримінальній і судовій по-
ліції Португалії передбачено спеціальні приміщення із захищеним комп’ютерним обладнанням, 
на яке направляються телефонні записи. Відповідно, уповноважена особа, яка є ініціатором про-
слуховування, опрацьовує цю інформацію, а також може здійснити запис на відповідний носій 
інформації. 

У цьому контексті дієвими є положення Закону Португалії «Про кіберзлочинність», яким 
передбачається, що без попереднього дозволу судового органу, комп’ютерні дані можуть бути 
отримані за рішенням керівника кримінальної поліції, якщо: особа, яка має доступ до цих даних 
або здійснює їхній контроль, надала такий доступ із відповідним документальним підтверджен-
ням; у разі тероризму, насильницької чи високоорганізованої злочинності, коли є загроза жит-
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тю або здоров’ю будь-якої особи (п. 3 ст. 15); у разі небезпеки знищення даних, що містяться  
в комп’ютері (ст. 16). Таке вилучення даних підлягає судовому дослідженню протягом 72 год, 
після завершення отримання комп’ютерних даних [30].

Враховуючи, що процес збирання доказів за законодавством Португалії здійснюється су-
дом, то розслідування злочинів кримінальною поліцією здійснюється під керівництвом судового 
органу і полягає в безпосередньому наданні вказівок про проведення процесуальних дій [31], 
зокрема, з використанням негласних засобів. 

Отже, за законодавством Португалії, рішення про використання негласних засобів у роз-
слідуванні приймається судом, проте у разі отримання комп’ютерних даних ‒ приймається керів-
ником кримінальної поліції, а отримані відомості передаються суду для дослідження. Щодо КПК 
України, таку інформацію можна отримати під час проведення:

‒ НСРД, передбаченої ч. 2 ст. 264 України, яка проводиться за рішенням слідчого, керівни-
ка ОДР, який користується повноваженнями слідчого, чи прокурора, зокрема, шляхом моніторин-
гу мережі Інтернет, соціальної сторінки, форумів, блогів, що є у вільному доступі; 

‒ тимчасового доступу до речей і документів, передбаченого ст. ст. 159–164 КПК України, 
що проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду. Цей захід передбачає отри-
мання у провайдера надання телекомунікаційних послуг інформації про IP-адресу користувача, 
юридичну адресу, дані користувача тощо [7, с. 44–45].

У КПК Австрії відразу два розділи покликані регулювати правовідносини, що складають-
ся з приводу використання результатів оперативно-розшукової діяльності під час доказування із 
кримінальних справ – розділи V «Контроль (спостереження) за передачею інформації засобами 
зв’язку» і VI «Оптичний та акустичний контроль (спостереження) за особами із застосуванням 
технічних засобів» [32] відповідно.

В Австрії використання негласних співробітників дозволяється щодо організованої зло-
чинності або злочинів із використанням зброї, якщо злочин не може бути припинений інакше. 
Підставою для цього є глави 53 і 54 Кодексу практичної діяльності правоохоронних органів  
(Code of Practices of Law Enforcement).  

Наступний § розділу V – 149-в регламентує безпосередньо сам механізм проведення 
контролю (спостереження). Відповідно до австрійського законодавства, цей захід може прово-
дитися слідчим суддею або за його дорученням правоохоронними органами. Перехоплені пові-
домлення, які будуть використовуватися під час розслідування, або є доказами у кримінальних 
справах, оформляються в письмовому вигляді [23].

Зміст розділу VI КПК Австрії – це певна юридична інновація, оскільки далеко не всі на-
ціональні кримінально-процесуальні законодавства передбачають настільки детальне опрацю-
вання питань обґрунтованості, допустимості та використання як доказів у кримінальних справах 
матеріалів оптичного й акустичного контролю (спостереження) за особами із застосуванням тех-
нічних засобів [23].

Відповідно до вимог §149-ж розділу VI КПК Австрії відзняті (записані) матеріали мають, 
як і матеріали контролю (спостереження) за передачею інформації засобами зв’язку, подвійну 
природу: з одного боку – процесуальну, тобто виступають як докази у кримінальних справах,  
а з іншого – оперативно-розшукову, тобто служать підставою для можливого кримінального пе-
реслідування особи, але знову ж таки з перспективою їхнього подальшого використання як до-
казів [23, с. 100].

Висновки. Проаналізувавши вищевикладене, слід підсумувати щодо головних аспектів 
європейського досвіду щодо використання результатів негласних розслідувань під час доказуван-
ня у кримінальному процесі.

Слід із цього приводу погодитись із позицією С.Р. Тагієва, що на підставі аналізу зако-
ноположень європейських зарубіжних країн щодо використання результатів оперативно-розшу-
кових заходів (або негласного розслідування) у процесі доказування у кримінальних справах та 
його співвіднесення з українським законодавством можемо констатувати, що значна їхня частина 
була імплементована під час розроблення нового КПК України 2012 року, зокрема, шляхом виді-
лення й змістовного наповнення гл. 21 «Негласні слідчі (розшукові) дії». Нині чинне кримінальне 
процесуальне законодавство України значною мірою інтегроване в європейський правовий про-
стір регламентації кримінально-процесуальних правовідносин. Порівняно з Україною, в законо-
давстві досліджених зарубіжних країн (Німеччина, Австрія, Італія) виявлено багато спільного  
в методологічних підходах до можливості введення результатів оперативно-розшукових захо-
дів (негласних слідчих (розшукових) дій) у кримінальний процес, а також у системах контролю  
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за законністю під час здійснення оперативно-розшукової діяльності (негласних слідчих (розшу-
кових) дій) [23, с. 100].

У більшості країн-членів Ради Європи законодавство передбачає для їхніх правоохорон-
них органів необхідність отримання ордеру суду на проведення заходів для збору інформації  
в аспекті втручання у приватне і сімейне життя особи на кшталт норми ст. 258 КПК України, яка 
передбачає, що прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов’язаний звернутися до 
слідчого судді з клопотанням про дозвіл на втручання у приватне спілкування [11, с. 39].

Аналізуючи законодавство європейських країн щодо проблемних аспектів проведення та 
використання результатів негласних розслідувань під час доказування у судовому провадженні, 
слід підсумувати:

1. Законодавство європейських країн щодо проведення та використання результатів нег-
ласних розслідувань розподілено на дві групи: 1) не розмежовуються на слідчі дії та оператив-
но-розшукові заходи, а отримані результати під час негласних розслідувань використовуються  
в доказуванні під назвою секретні докази (наприклад, Великобританії); 2) традиційно розділено 
на оперативно-розшукову діяльність і кримінальне судочинство, а їхні результати використову-
ються на всіх етапах у судовому провадженні (наприклад, Латвії).

2. У європейських країнах їхнє законодавство також розмежовує проведення та викори-
стання результатів негласних розслідувань під час доказування на: 1) країни, де негласні слідчі 
(розшукові) дії використовуються для розслідування всіх загальнокримінальних злочинів (на-
приклад, Австрія, Молдова); 2) на ті, де негласні слідчі (розшукові) дії проводяться виключно  
у кримінальному провадженні щодо тяжких або особливо тяжких злочинів (наприклад, Литва); 
3) і країни, у яких негласні слідчі (розшукові) дії можуть використовуватися під час розкриття 
лише певних видів злочинів (наркобізнес, торгівля людьми) (наприклад, Німеччина).

3. Необхідно зазначити, що низка європейських країн під час протидії злочинності від-
дають перевагу саме негласному апарату під час проведення негласних слідчих (розшукових) 
дій, а використання таких результатів негласних розслідувань під час доказування в судовому 
провадженні є адекватними для забезпечення доказів у справі (наприклад, Данія).

4. Аналіз європейського досвіду свідчить про відсутність єдиної керівної ролі суб’єктів, 
які уповноважені приймати рішення щодо проведення та використання результатів негласних 
розслідувань під час доказування, наприклад, є низка держав, як Італія, Португалія, Німеччина, 
де керівна роль відводиться керівнику органу під час здійснення розслідування та використання 
негласних засобів, в інших державах, таких як Франція, Латвія, Литва, Словенія, прокурор пере-
буває в керівному становищі або особисто проводить досудове розслідування в повному обсязі. 
Але в обох випадках, на нашу думку, керівну роль відіграє суддя тому, що він, насамперед, здійс-
нює санкціонування негласних дій, а по-друге, визнає під час судового провадження належність, 
достатність і допустимість отриманих доказів.

5. У деяких європейських країнах результати негласної роботи можуть бути збережені для 
навчання та наукових цілей із відповідними змінами особистих даних та інформації, що може 
зашкодити особам, які були задіяні під час розкриття (наприклад, Естонія). Із цього приводу було 
проведено опитування щодо імплементації цієї норми в законодавство України: відповідно, 73% 
оперативних працівників і 79% слідчих НП України, 81% прокурорів і 92% суддів погодились із 
такою пропозицією.

На нашу думку, ознайомлення з такими матеріалами, що дали позитивний результат під 
час розкриття та розслідування злочинів, покращить у майбутньому ефективність роботи право-
охоронних органів України. У зв’язку із законодавчим урегулюванням цього питання пропонує-
мо внести зміни та доповнити ч. 7 ст. 10 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» 
про використання матеріалів оперативно-розшукової діяльності в такій редакції: «Матеріали 
результатів (дані), отримані шляхом проведення оперативно-розшукових заходів, можуть бути 
збережені для навчання і в наукових цілях із змінами особистих даних та інформації, що може 
зашкодити особам, які були задіяні під час розкриття злочинів, за умови, якщо проведені опера-
тивно-розшукові заходи дали позитивний результат».

6. Також пропонуємо внести зміни до КПК з урахуванням європейського зарубіжного 
досвіду, а саме доповнити ч. 3 ст. 254 КПК України такого змісту: «Якщо під час проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій отримані факти (відомості, обставини) вказують на вчинен-
ня іншого злочинного діяння, а виготовлення копій протоколів таких результатів необхідне для 
використання в іншому кримінальному провадженні як доказів, допускається тільки за згодою 
прокурора або слідчого судді».



302

НАУКОВИЙ ВІСНИК ПУБЛІЧНОГО ТА ПРИВАТНОГО ПРАВА Випуск 4, том 1, 2019

Список використаних джерел:
1. Севрук В.Г. Світовий досвід запобігання та протидії корупції: інтеграція України до ЄС. 

Використання спеціальних знань під час розслідування корупційних правопорушень : матеріали 
круглого столу, м. Київ, 20 листопада 2014 р. Київ : Нац. акад. внутр. справ, 2014. С. 84–88.

2. Судебные и правоохранительные органы Украины : учебник / под ред. проф. А.М. Бан-
дурки. Харьков : Ун-т внутр. дел, 1999. 350 с.

3. Химичева О.В. Об особенностях расследования преступлений в Великобритании. URL: 
отрасли-права.рф/article/15086.

4. Criminal Procedure and Investigations Act 1996. URL: https://www.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/447967/code-of-practice-approved.pdf.

5. Ligeti K. Toward a Prosecutor for the European Union. Vol. 1: A Comparative Analysis. 
Oxford and Portland, Oregon : Beck/Hart, 2013. P. 149.

6. Strafprozeßordnung (StPO) Österreich. URL: https://www.jusline.at/Strafprozessord-nung_
(StPO).html.

7. Сало О.М. Реалізація повноважень керівником органу досудового розслідування при 
проведенні негласних слідчих (розшукових) дій : дис. ... канд. юрид. наук : 12.00.09 / Ун-т держ. 
фіскал. служби України. Ірпінь, 2018. 

8. Тертышник В.М. Уголовный процесс : учебник. Киев, 2001. 
9. Огляд практики використання інформаторів у державах Європи. НЦБ Інтерпол  

в Україні за матеріалами Генсекретаріату Інтерполу. Київ, 1998. 14 с.
10. Ерпылев И.В. Реализация института допустимости доказательств в уголовном процес-

се и правоохранительной деятельности России и зарубежных государств (сравнительно-право-
вой анализ) : дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.11. – 12.00.09. Москва., 2015. 185 с.

11. Гончаренко Г.А. До питання судового контролю за дотриманням прав і свобод лю-
дини: європейський досвід. Досудове розслідування: актуальні проблеми та шляхи їх вирішен-
ня : матеріали постійно діючого наук.-практ. семінару, м. Харків, 26 жовтня 2018 р. / редкол. : 
М.В. Членов (голов. ред.), Л.М. Леженіна (заст. голов. ред.), О.В. Косьмін. Харків : Право, 2018.  
Вип. 10 (ювіл.). С. 38–41.

12. Foyjnickiyj I.Ya. Kurs ugolovnogo sudoproizvodstva. SPb., 1996. T. 1.
13. Среднев В.А. Проблемы допустимости доказательств в уголовном судопроизводстве. 

Мир науки, культуры, образования. 2012. № 3 (34). С. 324–331.
14. Golovko, L.G. Doznanie i predvariteljnoe sledstvie v ugolovnom processe Francii. M., 1995.
15. Багрій М.В., Луцик В.В. Процесуальні аспекти негласного отримання інформації: ві-

тчизняний та зарубіжний досвід : монографія. Харків : Право, 2017. 376 с.
16. Павленко С.О. Тактика запобігання доведенню неповнолітніх до самогубств через со-

ціальні мережі (інтернет-спільноти): сучасні вітчизняні реалії та зарубіжний досвід. Підприємни-
цтво, господарство і право. 2018. № 11. С. 217–225.

17. Боботов С.В. Правосудие во Франции. Москва, 1994. С. 131–132. 
18. Уголовный процесс современных зарубежных государств : учеб. пособие. Петро- 

заводск : Изд-во ПетрГУ, 2000. 48 с.
19. Филимонов Б.А. Основы теории доказательств в германском уголовном процессе.  

Москва, 1994. С. 149, 155–156.
20. Молдован А.В. Докази у кримінальному процесі федеративної республіки Німеччини. 

Адвокат. 2009. № 3. С. 31.
21. Розкошинська С.О. Доказування при розслідуванні використання малолітньої дитини 

для заняття жебрацтвом : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Львів, 2015 .
22. Уголовно-процессуальный кодекс Федеративной Республики Германии II / пер. с нем. 

Б.А. Филимонов. Москва, 1994.
23. Тагієв С.Р. Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій.  

Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія : Юриспруденція. 2015.  
Вип. 13 (2). С. 98–101. 

24. Уголовно-процессуальный кодекс ФРГ (перевод Германского Фонда международного 
правового сотрудничества в Европе). URL: http://www.pravo.org.ua.

25. Ковалёв Н. Заключение под стражу по решению суда в ряде европейских стран. 
Юрист. 2007. №7. C. 89–94.

26. Ed Cape, Jacqueline Hodgson, Ties Prakken and Taru Spronken (eds.). Suspects in Europe. 
Юрист. 2007. №7. С. 89–94.



303

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

27. Ларичев В.В. Предварительное расследование преступлений в США и Германии : 
дисс. … канд. юрид. наук : 12.00.09. Москва, 2004.

28. Code of Сriminal Рrocedure Portugal: Adopted by Decree-Law no. 78/87 of 17th February 
1987. URL: http://www.gddc.pt/codigos/code_criminal_procedure.html.

29. Miguel A. Lopes/Lusa. Como são feitas as escutas em Portugal? Só a Polícia Judiciária 
dispõe dos meios técnicos para as escutas: Observador 2014. 13 November. URL: http://observador.
pt/2014/11/13/como-sao-feitas-escutas-emportugal.

30. Lei do Cibercrime: Lei № 109/2009 de 15 de setembro 2009. URL: http://www.pgdlisboa.pt/
leis/lei_mostra_articulado.php?nid=1137&tabela=leis.

31. Organização da Investigação Criminal: Lei n.º 21/2000 de 10 de Agosto. URL: legislacao.
mai-gov.info/v/comum/organizacao-da-investigacao-criminal.

32. Уголовно-процессуальный кодекс Австрийской Республики II. URL: http://www/risbka.gv.at.

© КОЗАЧЕНКО О.І. – кандидат юридичних наук, старший науковий співробітник, професор 
кафедри управління безпекою, правоохоронної та антикорупційної діяльності (Міжрегіональна 
академія управління персоналом)

УДК 343.14:351.745.7:343.974 
DOI https://doi.org/10.32844/2618-1258.2019.4-1.50

КОЗАЧЕНКО О.І.

ОСОБЛИВОСТІ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИКОРИСТАННЯ НЕГЛАСНОГО 
СПІВРОБІТНИЦТВА В МЕЖАХ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ

Метою статті є внесення системи пропозицій із вдосконалення законодавства 
України в частині використання негласного співробітництва для виконання завдань 
протидії злочинності, а також визначення особливостей практичної реалізації таких 
пропозицій. З’ясовано, що правове регулювання використання негласного співробіт-
ництва в межах кримінального провадження сьогодні є неповним, розбалансованим 
і не сприяє ефективному виконанню завдань кримінального провадження. Визначе-
но, що негласне співробітництво в межах кримінального провадження оперативний 
працівник може використовувати з метою забезпечення ефективного проведення до-
рученої йому слідчим, прокурором негласної слідчої (розшукової) дії. Поза межами 
такого доручення використання оперативним працівником негласного співробітни-
цтва в межах кримінального провадження буде незаконним. Зроблено висновок про 
необхідність визначити такий перелік заходів оперативного супроводження кримі-
нального провадження: 1) опитування осіб за їхньою добровільною згодою; 2) обсте-
ження публічно доступних об’єктів; 3) обстеження публічно недоступних об’єктів за 
добровільною згодою осіб, у розпорядженні (користуванні) яких вони перебувають; 
4) збирання публічно доступної інформації з будь-яких джерел; 5) збирання інфор-
мації з обмеженим доступом, яка міститься в інформаційних банках даних правоохо-
ронних органів, відповідно до їхньої компетенції; 6) одержання конфіденційної ін-
формації за згодою осіб, які мають доступ до неї; 7) комплексний аналіз інформації, 
одержаної під час інших заходів оперативного супроводження кримінального прова-
дження та слідчих (розшукових) дій, зокрема негласних, у досудовому розслідуванні 
конкретного злочину; 8) пошукове стеження – захід оперативного супроводження 
кримінального провадження, який полягає в короткочасному імпровізованому візу-
альному спостереженні за певним об’єктом, зокрема, з метою попереднього встанов-
лення невідомих осіб, виявлених під час проведення інших заходів і негласних слід-
чих (розшукових) дій, а також під час перебування негласного співробітника поруч  
з особами, до соціального оточення яких його впроваджено.

Ключові слова: негласне співробітництво, конфіденційне співробітництво, кри-
мінальне провадження, досудове розслідування, оперативно-розшукова діяльність.
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The purpose of the article is to introduce a system of proposals for improving the 
legislation of Ukraine regarding the use of unspoken cooperation to fulfill the tasks of 
combating crime, as well as to determine the features of practical implementation of such 
proposals. It has been found that the legal regulation of the use of unspoken cooperation 
in criminal proceedings is now incomplete, unbalanced and does not contribute to the 
effective execution of the tasks of criminal proceedings. It has been determined that 
a co-operative employee may use unofficial cooperation in the framework of criminal 
proceedings in order to ensure the effective conduct of an investigative action assigned 
to him by an investigator. Outside of such a mandate, the use of a co-operative operative 
by an employee in criminal proceedings would be illegal. The conclusion was made 
about the need to determine the following list of measures for the operative support 
of criminal proceedings: 1) interviewing of persons with their voluntary consent;  
2) survey of publicly available objects; 3) survey of publicly available objects with the 
voluntary consent of the persons at whose disposal (use) they are; 4) collecting publicly 
available information from any source; 5) collecting restricted information contained 
in law enforcement information databases in accordance with their competence;  
6) receiving confidential information with the consent of the persons having access to 
it; 7) comprehensive analysis of the information obtained during other measures of the 
operative support of criminal proceedings and investigative actions, including not public 
ones, in the pre-trial investigation of a specific crime; 8) search tracking – a measure of 
the operative support of criminal proceedings, which consists in short-term improvised 
visual observation of a certain object, including the purpose of preliminary identification 
of unknown persons, discovered during other measures and unspoken investigative 
actions, also during the stay of the unspoken employee close to the persons to whom he 
or she was introduced to the social environment.

Key words: unspoken cooperation, confidential cooperation, criminal proceedings, 
pre-trial investigation, operational search activities.

Вступ. Використання негласного співробітництва для розкриття та розслідування злочи-
нів є усталеною практикою з найдавніших часів і до наших днів. На теренах сучасної України ін-
формацію, одержану негласними співробітниками, використовували для забезпечення виконання 
завдань кримінального провадження як за часів Речі Посполитої, Російської та Австро-Угорської 
імперій, Радянського Союзу, так і після проголошення Незалежності нашої держави у 1991 році. 
Щоправда, у кожному історичному періоді негласне співробітництво здійснювалося у різних 
умовах, на різних правових підставах, а інформація, одержана негласними співробітниками, мала 
різний статус і по-різному формалізувалася у кримінальному судочинстві. Адже, незважаючи на 
те, що методи агентурної роботи завжди були схожими, правове регулювання їх використання під 
час розслідування злочинів було різним.

Останньою переломною подією у правовому регулюванні негласного співробітництва 
стало прийняття у 2012 році чинного Кримінально-процесуального кодексу (далі – КПК) Укра-
їни. На відміну від попереднього періоду, до кодексу було запроваджено можливість таємного 
одержання інформації, необхідної для встановлення фактів та обставин, що мають значення для 
кримінального провадження – шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій. У числі 
іншого законодавець передбачив право слідчого використовувати інформацію, отриману внаслі-
док конфіденційного співробітництва з іншими особами, або залучати цих осіб до проведення 
негласних слідчих (розшукових) дій у випадках, передбачених КПК України [1].

Постановка завдання. Метою статті є внесення системи пропозицій із вдосконалення за-
конодавства України в частині використання негласного співробітництва для виконання завдань 
протидії злочинності, а також визначення особливостей практичної реалізації таких пропозицій.

Результати дослідження. Але законодавчі новації торкнулися не лише запровадження  
у кримінальний процес можливостей використання негласних методів одержання інформації, але 
й повноважень слідчого, прокурора, оперативних підрозділів, особливостей їхнього процесуаль-
ного статусу та правових відносин між ними. Це створило особливе правове середовище, у якому 
зараз функціонує інститут негласного співробітництва.

Урахування зазначених обставин є необхідною умовою дослідження правового регулю-
вання використання негласного співробітництва як інструмента виконання завдань криміналь-
ного провадження, оскільки сьогодні цей інструмент може застосовуватися слідчим, прокурором 
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лише у співпраці з оперативними підрозділами. Адже, надавши слідчому право використовувати 
інформацію, отриману внаслідок конфіденційного співробітництва, законодавець не урахував, 
що немає правового механізму залучення слідчим осіб до такого співробітництва, можливостей 
формування ним власного негласного апарату, організації роботи з негласними співробітниками, 
забезпечення їхньої безпеки.

Сьогодні згадані правові механізми та відповідні можливості передбачені лише для опе-
ративних підрозділів і лише на рівні підзаконних нормативно-правових актів. Тобто слідчий 
може реалізувати право, передбачене ст. 275 КПК України, лише у взаємодії з оперативними 
підрозділами. У таких умовах особливого значення набуває зміст правових відносин між слідчим  
і прокурором, основи якого закладено в ст. 41 КПК України.

Відповідно до частини першої зазначеної статті оперативні підрозділи органів Національ-
ної поліції, органів безпеки, Національного антикорупційного бюро України, Державного бюро 
розслідувань, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового і митного законо-
давства, органів Державної кримінально-виконавчої служби України, органів Державної при-
кордонної служби України здійснюють слідчі (розшукові) дії та негласні слідчі (розшукові) дії  
в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора, а підрозділ детек-
тивів, оперативно-технічний підрозділ і підрозділ внутрішнього контролю Національного анти-
корупційного бюро України – за письмовим дорученням детектива або прокурора Спеціалізова-
ної антикорупційної прокуратури [1].

Поверхневий аналіз цієї норми в сукупності з положенням ст. 275 КПК України може 
сформувати враження про те, що слідчий (детектив), прокурор мають право дати доручення 
оперативному підрозділу щодо використання негласного співробітництва. Саме такий висновок 
можна зробити, якщо вважати використання конфіденційного співробітництва окремою неглас-
ною слідчою (розшуковою) дією. Саме такий підхід застосовано у навчальному посібнику Б.І. Ба-
раненка, О.В. Бочкового, К.А. Гусєвої та інших [2] та деяких інших джерелах. Проте, як слушно 
зауважує Д.Б Сергєєва, використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційно співробіт-
ництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, так само, як і залучення осіб 
до конфіденційного співробітництва під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, не 
відповідає сутнісним ознакам негласних слідчих (розшукових) дій [3]. В іншому разі виникла б 
ситуація, коли одна слідча (розшукова) дія проводиться під час провадження іншої, як її стадія чи 
структурний елемент, що є неприпустимим. Ці заходи за своєю природою є забезпечувальними, 
такими, що покликані сприяти успішному проведенню негласних слідчих (розшукових) дій, під 
час яких вони використовуються [4]. Отже, використання конфіденційного співробітництва не  
є негласною слідчою (розшуковою) дією, а є заходом забезпечувального характеру. Відтак немає  
і законодавчого механізму, який би передбачав можливість слідчого поставити перед оператив-
ним підрозділом завдання з використання негласного співробітництва.

Ч. 2 ст. 41 КПК України встановлює, що під час виконання доручень слідчого, проку-
рора співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого. Співробіт-
ники оперативних підрозділів (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю 
Національного антикорупційного бюро України) не мають права здійснювати процесуальні дії  
у кримінальному провадженні за власною ініціативою або звертатися з клопотаннями до слідчо-
го судді чи прокурора.

Позбавивши оперативні підрозділи (крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього 
контролю Національного антикорупційного бюро України) права проводити процесуальні дії та 
ініціювати їхнє проведення, законодавець нічого не зазначив про права оперативних підрозділів 
використовувати для виконання завдань кримінального провадження власні можливості щодо 
проведення оперативно-розшукових заходів, а також заходів забезпечувального характеру (зокре-
ма, використання негласного співробітництва, використання несправжніх імітаційних засобів).

Але, ґрунтуючись на положенні ч. 2 ст. 19 Конституції України («Органи державної влади 
та органи місцевого самоврядування, їхні посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі,  
в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України»), можна 
стверджувати, що на зазначені дії оперативні підрозділи права не мають. Адже закон не містить 
положень, які б визначали можливість проведення ними у кримінальному провадженні оператив-
но-розшукових чи організаційно-забезпечувальних заходів. 

Водночас, засновуючись на тому, що під час виконання доручень слідчого, прокурора 
співробітник оперативного підрозділу користується повноваженнями слідчого, він має право і на 
використання негласного співробітництва.
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Отже, негласне співробітництво в межах кримінального провадження оперативний пра-
цівник може використовувати з метою забезпечення ефективного проведення дорученої йому 
слідчим, прокурором негласної слідчої (розшукової) дії.

Поза межами такого доручення використання оперативним працівником негласного спів-
робітництва в межах кримінального провадження буде незаконним.

При цьому законодавець у ст. 275 КПК України передбачив два варіанти використання 
негласного співробітництва у кримінальному провадженні: 

− по-перше, використання інформації, отриманої внаслідок конфіденційного співробітни-
цтва з іншими особами; 

− по-друге, залучення цих осіб до проведення негласних слідчих (розшукових) дій у ви-
падках, передбачених КПК України. 

І якщо в першому варіанті будь-які обмеження щодо випадків використання слідчим ін-
формації, одержаної за результатами негласного співробітництва, відсутні, то у другому має міс-
це відсилання до інших (невизначених) норм КПК.

Проведений нами аналіз положень гл. 21 КПК України дає змогу стверджувати, що жодна 
із статей, які регламентують проведення НСРД, не містить вказівки про можливість залучення до 
їхнього проведення на конфіденційній основі «інших осіб», окрім єдиного випадку – ч. 1 ст. 272 
КПК України. Ця норма передбачає, що під час досудового розслідування тяжких або особливо 
тяжких злочинів можуть бути отримані відомості, речі і документи, які мають значення для до-
судового розслідування, особою, яка відповідно до закону виконує спеціальне завдання, беручи 
участь в організованій групі чи злочинній організації, або є учасником зазначеної групи чи ор-
ганізації, який на конфіденційній основі співпрацює з органами досудового розслідування [1].

Отже, буде логічним припустити, що залучення на конфіденційній основі «інших осіб» до 
проведення всіх інших НСРД буде незаконним. Але цей висновок суперечить нормі ч. 6 ст. 246 КПК 
України, де зазначено, що за рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій можуть залучатися також інші особи [1]. У цій нормі законодавець не встановлює 
жодних обмежень щодо випадків, у яких до проведення НСРД можуть залучатися інші особи.

Невизначеність у цьому питанні створює проблеми у правоохоронній практиці. Аналізу-
ючи її, М.В. Лотоцький зазначає, що, спираючись на положення ч. 6 ст. 246 КПК України, слідчі, 
прокурори залучають до проведення негласних слідчих (розшукових) дій «інших осіб». У біль-
шості кримінальних проваджень по обвинуваченню особи за ст. 307 КК України «покупцями» та 
«продавцями» у такій негласній слідчій дії, як контроль за вчиненням злочину, є «інші особи», 
тобто особи, які не є штатними працівниками правоохоронних органів. Як правило, це раніше су-
димі особи, звільнені від кримінальної відповідальності, яким загрожує адміністративне чи кри-
мінальне покарання, особи, які перебувають під адміністративним наглядом. Часто «продавцями/
покупцями» наркотичних засобів є особи, які є підозрюваними у кримінальному провадженні. 
А надання «добровільної» згоди на участь у НСРД супроводжується фізичним і моральним тис-
ком. На думку вченого, залучення таких осіб до участі в НСРД є не тільки протизаконним, але  
й аморальним [5, с. 225]. 

Що стосується «Контролю за вчиненням злочину» (ст. 271 КПК України), зокрема, «контр-
ольованої та оперативної закупки», то М.В. Лотоцький зауважує, що в цій статті КПК України не 
вказано, що до проведення такої негласної слідчої (розшукової) дії можна залучати «інших осіб», 
отже, вона повинна проводитися штатними працівниками правоохоронного органу [5, с. 226]. 
Дослідник доходить висновку, що використання «інших осіб» у НСРД, зокрема оперативній по-
ставці, контрольованій та оперативній закупці, спеціальному слідчому експерименті, імітуванні 
обстановки злочину та інших НСРД, є протизаконним. Здобуті таким способом докази не можуть 
бути використані під час прийняття процесуальних рішень, на них не може посилатися суд під 
час ухвалення судового рішення [5, с. 228].

Це висновок підтверджує нашу гіпотезу про те, що залучення «інших осіб» до будь-якої 
НСРД є незаконним. Але при цьому потрібно враховувати такі обставини:

− по-перше, до категорії «інших осіб», які залучаються до проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій, окрім осіб, залучених до конфіденційного співробітництва, належать такі: пе-
рекладач, спеціаліст, керівники та представники установ зв’язку, керівники та працівники опера-
торів транспортних телекомунікаційних мереж, керівники та працівники банківської установи) 
та інші [6, с. 70];

− по-друге, залучення осіб до багатьох НСРД є реальною необхідністю, а інколи і єди-
ною можливістю проведення конкретної дії. Зокрема, обстеження публічно недоступних місць, 



307

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

житла чи іншого володіння особи, відповідно до положень ст. 267 КПК України з метою вста-
новлення там засобів аудіо-, відеоконтролю часто можливо провести лише через залучення до 
конфіденційного співробітництва осіб, які мають вільний доступ до відповідного приміщення 
або можуть відвідати його і перебувати там із дозволу власника або користувача приміщення. 
Провести контрольоване постання, контрольовану або оперативну закупку, спеціальний слідчий 
експеримент часто буває можливим лише через залучення до конфіденційного співробітництва 
осіб із найближчого соціального оточення збувальників наркотичних засобів, торговців зброєю 
та вибухівкою, хабарників, замовників умисних вбивств тощо;

− по-третє, не можна погодитися з тим, що здебільшого залучення осіб до негласного спів-
робітництва з метою їхньої участі у проведенні НСРД супроводжується фізичним і моральним 
тиском із метою одержання «добровільної згоди». Якщо під «фізичним тиском» розуміти насиль-
ство або погрози його застосування, то 100% опитаних нами оперативних працівників і 100% 
слідчих ніколи не застосовували такого стимулу для залучення осіб на конфіденційній основі до 
проведення НСРД, а також не чули про подібні випадки від своїх колег. 

Що стосується використання морального тиску (якщо під ним розуміти використання 
компрометуючої інформації), то такі випадки, безумовно, є. Вони зумовлені безвихідним стано-
вищем слідчих та оперативних працівників, які, володіючи достовірною інформацією про те, що 
вчиняються та готуються тяжкі та особливо тяжкі злочини, не можуть їх припинити та викрити  
в інший спосіб як шантаж. Зокрема, 28,7% опитаних нами оперативних працівників і 14,3% слід-
чих мають подібний досвід. Це є суттєвою проблемою, яка підлягає вирішенню. З нашого погля-
ду її не можна розв’язати у спосіб, запропонований М.В. Лотоцьким (використання для прове-
дення НСРД лише штатних працівників оперативних підрозділів, із забороною залучати до цих 
дій конфідентів) [5]. Двома основними шляхами вирішення окресленої проблеми вважаємо такі:

а) запровадження належного фінансування роботи оперативних підрозділів із негласного 
співробітництва (за таку пропозицію висловилися 98,4% опитаних нами оперативних працівни-
ків, 81,3% слідчих);

б) запровадження законодавчого механізму укладання угоди, за якою обвинуваченому 
(підозрюваному; особі, яка притягується до адміністративної відповідальності) у разі добровіль-
ної згоди на участь у проведенні НСРД гарантується звільнення від покарання чи відповідально-
сті або значне пом’якшення покарання (за таку пропозицію висловилися 88,2% опитаних нами 
оперативних працівників, 71,7% слідчих).

Ці пропозиції вирішують лише одну з наведених вище проблем правового регулювання 
використання негласного співробітництва в межах кримінального провадження. Але загалом по-
трібні системні зміни, що дають змогу ефективно використовувати негласне співробітництво для 
виконання завдань кримінального процесу. 

Підбиваючи проміжні підсумки, зазначимо, що сьогодні правове регулювання викори-
стання негласного співробітництва в межах кримінального провадження характеризується тим, 
що згідно з буквою закону (з формально-юридичних позицій): 

1. Слідчий особисто не може одержувати (а, відповідно, і використовувати) інформацію 
від негласних співробітників через відсутність правового механізму його роботи з такими спів-
робітниками.

2. Слідчий має право (але не може мати формальних підстав) для використання інформації 
одержаної внаслідок конфіденційного співробітництва оперативними підрозділами. Адже він не 
може дати їм доручення на використання негласного співробітництва через те, що воно не стано-
вить змісту окремої НСРД. Відповідно, слідчий не може одержати результати виконання такого 
доручення.

3. Оперативний підрозділ може використовувати інформацію одержану від негласних 
співробітників лише в межах виконання доручення слідчого на проведення конкретної НСРД.

4. Слідчий і працівники оперативного підрозділу (у разі доручення їм слідчим конкретної 
НСРД) мають право залучати негласних співробітників до проведення лише однієї НСРД – вико-
нання спеціального завдання з розкриття злочинної діяльності організованої групи чи злочинної 
організації.

Аналізуючи викладене, потрібно зазначити, що такий стан правового регулювання вико-
ристання негласного співробітництва не сприяє виконанню завдань кримінального провадження. 
Адже за такого стану не можна повним обсягом використати можливості негласного співробіт-
ництва для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування для того, щоб ко-
жен, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї 
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вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений. Відповідно, значно знижується 
ефективність захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень.

Ба більше, сьогодні немає формальних законних підстав для використання у кримінально-
му провадженні не лише тої інформації, яку одержують оперативні підрозділи шляхом негласно-
го співробітництва, а й відомостей, одержаних ними в результаті проведення таких оперативно- 
розшукових заходів, як оперативне опитування, оперативна установка, оперативний огляд, аналі-
тична розвідка. Ці та інші заходи не знайшли аналогів у переліку негласних слідчих розшукових 
дій. Тобто слідчий не може дати доручення на їхнє проведення або застосувати їх самостійно. 

Причина такого стану речей полягає в тому, що суб’єкти ОРД юридично позбавлені 
можливості здійснення оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження 
(крім підрозділу детективів, підрозділу внутрішнього контролю Національного антикорупцій-
ного бюро України). На неприпустимість такої ситуації та необхідність її виправлення вказува-
ли К.В. Антонов, М.Л. Грібов, В.А. Колесник, С.В. Обшалов, М.А. Погорецький, С.А. Савенко, 
М.В. Стащак, І.О. Сухорада, А.М. Черняк та інші науковці [7–12].

Зокрема, М.А. Погорецький влучно зазначає, що із введенням у дію чинного КПК Укра-
їни ліквідовано інститут оперативно-розшукового супроводження кримінального судочинства. 
Як наслідок, розширилися можливості підозрюваних, обвинувачених та інших зацікавлених осіб 
застосовувати різноманітні заходи протидії органам досудового розслідування та суду (вплив на 
свідків і потерпілих шляхом погроз, підкупу тощо) на всіх стадіях кримінального процесу і, осо-
бливо, на судових, де взагалі відсутні в органів обвинувачення ефективні засоби викриття такої 
протидії та протистояння їй. Учений наполягає на вирішенні цієї проблеми шляхом внесення 
відповідних змін і доповнень до чинного КПК України та Закону України «Про оперативно-роз-
шукову діяльність» [13]. 

Цю думку підтримує В.А. Колесник, який зазначає, що рішення про ліквідацію інституту 
оперативно-розшукового супроводження кримінального провадження було поспішним, оскільки 
потреба в такому супроводженні залишилася і задовольнити її лише наявними негласними слід-
чими (розшуковими) діями неможливо, адже однією слідчою дією не забезпечують проведен-
ня іншої. Наприклад, перед тим як проводити обшук у квартирі підозрюваного, як раніше, так  
і за новим КПК України слідчий дізнається, скільки кімнат та інших приміщень у квартирі, хто 
проживає з власником, коли мешканці виходять із дому й повертаються, чи тримають домашніх 
тварин, чи можуть несподівано завітати гості тощо. Така оперативна установка потрібна, аби на-
лежним чином підготуватися й ефективно провести слідчу дію – обшук. Це є оперативно-розшу-
ковим забезпеченням діяльності слідчого, і таким саме оперативним воно залишилося. Слідчий, 
як і раніше, у таких випадках дає окреме доручення не іншим слідчим, а саме оперативно-роз-
шуковим підрозділам [14].

Також учений вказує, що під час кримінальних проваджень трапляються випадки, коли 
потерпілий відмовляється від свідчень через те, що йому заплатили або погрожують розправою. 
Встановити суб’єктів та обставини такої протидії розслідуванню слідчий, який не має оператив-
них позицій серед учасників кримінального судочинства (бо це не його завдання), особисто не 
зможе. Крім того, запізно нейтралізувати протидію розслідуванню, коли вона вже принесла свої 
результати. Необхідно якщо не діяти на випередження, то хоча б вчасно покласти край протиправ-
ному втручанню в роботу органів досудового розслідування, що неможливо без оперативного 
супроводження кримінального процесу. Твердження про те, що частину оперативно-розшукових 
заходів поклали на слідчого й той проводить їх, називаючи негласними слідчими (розшукови-
ми) діями, В.А. Колесник вважає хибним, адже слідчий не виконує ті завдання, які у зв’язку  
з розслідуванням злочину ставляться перед оперативними підрозділами. Оперативно-розшукова 
діяльність в інтересах кримінального провадження як здійснювалася, так і здійснюється. Сьо-
годні фактично співіснують дві форми пізнання події злочину, що в минулому були врегульовані  
і юридично, – процесуальна та оперативна [14].

Розуміючи необхідність існування інституту оперативно-розшукового супроводження 
кримінального провадження, його важливу роль у виконанні завдань боротьби зі злочинністю, 
представники МВС України постійно намагаються легітимізувати його на рівні підзаконних нор-
мативно-правових актів. 

Наприклад, п. 5.1 та 5.2 Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідуван-
ня з іншими органами та підрозділами внутрішніх справ у попередженні, виявленні та розсліду-
ванні кримінальних правопорушень (затверджена Наказом МВС України від 14 серпня 2012 р. 
№ 700) містили положення, які регламентували супроводження оперативними працівниками 
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кримінального провадження у складі слідчо-оперативних груп із моменту його створення до ого-
лошення судом вироку [15]. 

Із скасуванням вказаного нормативно-правового акта було введено в дію Інструкцію 
з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами  
Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їхньому виявлен-
ню та розслідуванню (затверджена Наказом Міністерства внутрішніх справ України від 7 липня 
2017 р. № 575) [16]. У цьому документі продовжено спроби легітимізації інституту оперативного 
супроводження кримінального провадження.

Зокрема, там містяться такі положення: 
− «Оперативний супровід досудового розслідування забезпечується з моменту створення 

слідчо-оперативної групи і до ухвалення судом вироку або постановлення ухвали, які набрали 
законної сили, або у разі закриття кримінального провадження» [16, п. 1 розд. 5];

− «Працівники оперативного підрозділу, включені до складу слідчо-оперативної групи, 
самостійно надають слідчому обґрунтовані пропозиції щодо необхідності проведення конкрет-
них слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій» [16, п. 2 розд. 5]»;

− «За наявності достовірної інформації про наміри підозрюваного, до якого застосовано 
запобіжний захід, не пов’язаний із триманням під вартою, переховуватися від органів досудового 
розслідування, незаконно впливати на потерпілого, свідка, іншого підозрюваного, експерта, спе-
ціаліста в тому самому кримінальному провадженні, вчинити інше кримінальне правопорушення 
чи продовжити кримінальне правопорушення, в якому підозрюється, працівник оперативного 
підрозділу складає мотивований рапорт, який доповідає слідчому для прийняття ним рішення 
про проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій, спрямованих на 
перевірку та фіксацію протиправних дій і можливість змінити запобіжний захід на більш суво-
рий у порядку, встановленому законом [16, п. 1 розд. 7]».

Отже, зазначений нормативно-правовий акт надає оперативним підрозділам повноважень, 
які: по-перше, ширші за ті, що встановлені КПК України (здійснення оперативного супроводжен-
ня кримінального провадження), по-друге, прямо суперечать йому (у частині ініціювання опера-
тивними працівниками СРД та НСРД).

Визнаючи необхідність запровадження та чіткого нормативно-правового урегулювання 
інституту оперативного супроводження кримінального провадження, маємо зазначити, що спро-
би зробити це на рівні підзаконних нормативно-правових актів не можуть бути продуктивними, 
адже яким би чином не були сформульовані відповідні положення, не вдасться уникнути їхньої 
колізії з нормами КПК України.

Відразу зауважимо, що КПК України не передбачає повноваження слідчого, прокурора 
давати оперативним підрозділам доручення «щодо отримання інформації в межах конкретного 
кримінального провадження». Отже, його надання, виконання та використання його результатів 
у кримінальному провадження (у будь-який спосіб) є порушенням вимог законності.

Справді, на підставі ч. 6 ст. 246 КПК України «Підстави проведення негласних слідчих 
(розшукових) дій» за рішенням слідчого чи прокурора до проведення негласних слідчих (розшу-
кових) дій можуть залучатися «інші особи» [1]. При цьому науковці одностайні в тому, до їхнього 
числа таких осіб належать негласні співробітники [5; 17–20]). Цілком імовірно (у КПК України 
прямо цього не зазначено), що відповідне рішення слідчого, прокурора може бути оформлено 
постановою. 

Висновки. Правове регулювання використання негласного співробітництва в межах кри-
мінального провадження сьогодні є неповним, розбалансованим і не сприяє ефективному вико-
нанню завдань кримінального провадження.

Для виправлення цього становища, окрім втілення в життя пропозицій, висловлених  
у підрозділі 2.1 (щодо редакції ст. 275 КПК України), необхідно вдатися до таких кроків.

По-перше запровадити інститут оперативного супроводження кримінального проваджен-
ня безпосередньо до кримінального процесу.

Для цього в ст. 41 КПК України потрібно передбачити право оперативних підрозділів 
здійснювати оперативне супроводження кримінального провадження шляхом застосування 
комплексу заходів, що є мінімальним втручанням в особисте та сімейне життя й можуть прово-
дитися як штатними працівниками зазначених підрозділів, так і, за їхнім завданням, негласними 
співробітниками (позаштатними негласними працівниками). 

До числа таких заходів слід віднести ті самі заходи, що традиційно використовуються 
під час оперативного (ініціативного) пошуку, але з назвами, які самі по собі окреслюють їхній 
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зміст і не потребують додаткових роз’яснень (у разі неможливості надання таких назв потрібно 
подавати визначення відповідного заходу). До унормування пропонується такий їхній перелік: 
1) опитування осіб за їхньою добровільною згодою; 2) обстеження публічно доступних об’єктів; 
3) обстеження публічно недоступних об’єктів за добровільною згодою осіб, у розпорядженні 
(користуванні) яких вони перебувають; 4) збирання публічно доступної інформації з будь-яких 
джерел; 5) збирання інформації з обмеженим доступом, яка міститься в інформаційних банках 
даних правоохоронних органів, відповідно до їхніх компетенції; 6) одержання конфіденційної 
інформації за згодою осіб, які мають доступ до неї; 7) комплексний аналіз інформації, одержаної 
під час інших заходів оперативного супроводження кримінального провадження та слідчих (роз-
шукових) дій, зокрема негласних, у досудовому розслідуванні конкретного злочину; 8) пошукове 
стеження – захід оперативного супроводження кримінального провадження, який полягає в ко-
роткочасному імпровізованому візуальному спостереженні за певним об’єктом (особою, річчю 
або місцем), зокрема, з метою попереднього встановлення невідомих осіб, виявлених під час 
проведення інших заходів і НСРД, а також під час перебування негласного співробітника поруч  
з особами, до соціального оточення яких його впроваджено.

Для заходів оперативного супроводження кримінального провадження, зазначених 
№ 1, 3, 6, слід передбачити можливість проведення з приховуванням мети та належності їхнього 
суб’єкта до правоохоронних органів.

Доцільно передбачити, що результати заходів оперативного супроводження криміналь-
ного провадження можуть бути використані лише для прийняття організаційних і тактичних рі-
шень у досудовому розслідуванні. Ці результати не можуть подаватися як докази. Особи, які їх 
проводили, не можуть бути допитані як свідки.

Матеріали оперативного супроводження кримінального провадження мають накопичувати-
ся у справі оперативного супроводження кримінального провадження, яка заводиться та закрива-
ється оперативним підрозділом за вказівкою процесуального керівника досудового розслідування.

По-друге, у КПК України необхідно регламентувати можливість залучення негласних пра-
цівників до проведення будь-яких негласних слідчих (розшукових) дій, а також використання 
ними технічних засобів фіксації аудіовізуальної інформації.
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ЛУБЕНЦОВ А.В.

ТЕОРЕТИЧНИЙ БАЗИС ТА АКТУАЛЬНІСТЬ РОЗРОБЛЕННЯ НОВИХ МЕТОДИК 
СУДОВОГО АВТОТЕХНІЧНОГО ЕКСПЕРТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

У статті досліджено теоретичний базис, а також визначено актуальність роз-
робки нових методик судового автотехнічного експертного дослідження. Обґрун-
товано, що розробка нових методик судових автотехнічних експертиз пов’язується 
з використанням автоматизованих систем реєстрації даних ДТП, а також комплек-
сних методів дослідження під час проведення комплексних експертиз. Визначено, 
що методика судової автотехнічної експертизи ґрунтується на експертному пізнан-
ні направлених на дослідження об’єктів із метою встановлення технічного стану 
транспортного засобу, обставин механізму дорожньо-транспортної події, відповід-
ності дій учасників ДТП Правилам дорожнього руху та технічній можливості тран-
спортного засобу. Виокремлено такі функції методики судової експертизи, як: ціле-
досягаюча; систематизуюча; прогностична; прагматична; управлінська; оціночна; 
засвідчувальна; пізнавальна. Наголошено, що метою створення нових методик  
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є розширення обсягу фактичних даних, які надаються слідству та суду, засноване 
на можливості вирішення нових завдань, дослідженні нових об’єктів, скороченні 
строків проведення експертиз, матеріальних і трудових витрат, зменшенні кількості 
невирішених питань, підвищенні наукового рівня й повноти вирішення експертних 
завдань. Зроблено висновок, що методика судової автотехнічної експертизи – це 
упорядкована система методів, прийомів і засобів необхідних, результативних і 
доцільних для вирішення завдань, що належать до предмета вказаної експертизи  
у процесі пізнання направлених на дослідження об’єктів.

Ключові слова: методика, теоретичний базис, судове автотехнічне експертне 
дослідження, експерт, експертиза.

The article investigates the theoretical basis and determines the relevance of the 
development of new techniques of forensic automotive expert research. It is substantiated 
that the development of new techniques for forensic automotive expertise is associated 
with the use of automated systems for the recording of road accident data, as well as 
the use of complex research methods during the conduct of complex examinations. 
It is determined that the technique of forensic auto-technical examination is based on 
the expert knowledge of the objects aimed at the investigation of the object with the 
purpose of establishing the technical condition of the vehicle, the circumstances of the 
mechanism of the traffic accident, the compliance of the actions of the road users and 
the technical ability of the vehicle. The following functions of the forensic examination 
methodology are distinguished: goal-reaching; systematic; prognostic; pragmatic; 
managerial; estimated; certifying; cognitive. It is emphasized that the purpose of creating 
new methods is to expand the volume of evidence provided to the investigation and the 
court, based on the possibility of solving new problems, exploring new objects, reducing 
the terms of examination, material and labor costs, reducing the number of unresolved 
issues, increasing the scientific level and completeness of decision of expert tasks. It is 
concluded that the technique of forensic autotechnical examination is an orderly system 
of methods, techniques and means necessary, effective and expedient for solving the 
tasks related to the subject of the foregoing examination in the process of cognition 
aimed at researching objects.

Key words: methodology, theoretical basis, forensic automotive expert study, expert, 
expertise.

Вступ. Основним поняттям судово-експертної діяльності є методика судової експерти-
зи. Загалом тлумачні словники визначають методику у двох значеннях, по-перше, як сукупність 
взаємопов’язаних способів і прийомів доцільного проведення будь-якої роботи; по-друге, як до-
кумент, який описує послідовність методів, правил і засобів виконання роботи [1, с. 547]. Під 
час проведення автотехнічних експертиз експертом, звісно, використовується родова методика 
проведення автотехнічних експертиз і дослідження її об’єктів, яка є елементом, що зумовлює 
виділення експертизи в окремий вид; типова методика проведення автотехнічної експертизи для 
вирішення типових діагностичних і ситуаційних завдань; конкретна методика автотехнічного до-
слідження для вирішення конкретного завдання по конкретній судовій експертизі.

Окремі питання проведення судових автотехнічних експертиз досліджували в межах ви-
вчення питань судової експертології такі вчені, як: А.Ф. Волобуєв, О.Г. Грисюк, С.В. Данець, 
М.В. Даньшин, В.Г. Дрозд, К.В. Дубонос, Г.Г. Індіченко, А.А. Кашканов, Г.Г. Кашканова, В.А. Ки-
реєв, В.І. Клименко, В.О. Малярова, В.В. Назаров, В.Т. Придиба, Л.Н. Пученков, А.М. Туренко та 
ін. Безумовно, вказані науковці зробили значний внесок у дослідження цієї проблематики. Однак 
переважно вони розглядали фрагментарно вказане питання, фактично залишивши поза увагою 
проблему розробки нових методик судового автотехнічного експертного дослідження.

Постановка завдання. Саме тому мета статті – дослідити теоретичний базис та актуаль-
ність розробки нових методик судового автотехнічного експертного дослідження.

Результати дослідження. Вчені виділяють у судовій експертології чотири рівні методів 
за ступенем їх спільності та субординації. Загальним методом є діалектико-матеріалістичний ме-
тод, який є методологічною основою розвитку судової експертології та побічно відображається 
в судово-експертних дослідженнях через методи практичної діяльності. Проведення експертного 
дослідження ґрунтується на діалектичних закономірностях (загальний зв’язок явищ, взаємний 
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перехід кількісних змін у якісні і т. ін.) і категоріях (зміст і форма, сутність і явище, тотожність 
і відмінність, особливість і загальність тощо). Діалектико-матеріалістичний метод дозволяє не 
тільки визначити розвиток наукових досліджень у галузі судової експертизи, але є підґрунтям для 
інших методів дослідження, оцінки і перевірки їх результатів.

Загальноекспертні методи використовуються у всіх експертних дослідженнях і діляться 
на дві групи: емпіричні методи – спостереження, вимірювання, експеримент, моделювання, по-
рівняння, опис, фотографування; логічні методи – аналіз, синтез, індукція, дедукція, аналогія, 
абстрагування, конкретизація. Окремо експертні методи застосовуються в декількох родах судо-
вих експертиз. До них належать: інструментальні методи, за допомогою яких визначаються зов-
нішній вид, якісний, кількісний склад, структура й інші властивості представлених на експертизу 
об’єктів (мікроскопія, атомний спектральний і рентгеноспектральний аналіз, молекулярна спек-
троскопія у видимій, ультрафіолетовій та інфрачервоній ділянках спектра, хроматографічний  
і металографічний аналізи та ін.); математичні методи розрахунку і статистики, які використову-
ються для обробки результатів кількісних вимірів.

Спеціальні методи розробляються й застосовуються тільки в рамках одного роду, виду 
судових експертиз щодо окремих об’єктів. Наприклад, методи визначення довжини гальмівного 
шляху автомобіля в автотехнічній експертизі, метод відшукання знищеної інформації в комп’ю-
терно-технічній експертизі і т. ін. [2, с. 64]. Законодавець надає експерту право самостійно обрати 
необхідні методи дослідження. Однак ці методи повинні відповідати окремим принципам. Таким 
чином, експерт-автотехнік, хоч і не обмежений у методах дослідження, однак при їх обранні 
повинен враховувати принципи законності й етичності, науковості, точності, надійності, ефек-
тивності та безпечності. Автотехнічне дослідження – це різноплановий процес пізнання тран-
спортних засобів, їх частин і деталей, елементів механізму ДТП та дій її учасників, спрямований 
на вирішення таких самих різнопланових завдань. Вирішення таких завдань під час проведення 
автотехнічної експертизи потребує використання не одного методу, а зазвичай сукупності кон-
кретних методів, які застосовуються експертом у певній послідовності.

М.Г. Щербаковський вказує, що у судовій експертології система категоричних або альтер-
нативних приписів за вибором і застосуванням у певній послідовності методів і засобів вирішен-
ня експертного завдання йменується судово-експертною методикою. Експертна методика орієн-
тована не на дослідження об’єктів експертизи, а на вирішення типового експертного завдання, 
оскільки саме від завдання залежить суть дослідження, тому що той самий об’єкт, як зазначено 
вище, може вивчатися різними експертними методиками. При проведенні кожного виду експер-
тиз до об’єктів дослідження застосовуються тільки ті методики, які відповідають відповідній 
судово-експертній галузі [3, с. 171].

Отже, методика судової автотехнічної експертизи ґрунтується на експертному пізнанні на-
правлених на дослідження об’єктів з метою встановлення технічного стану транспортного засо-
бу, обставин механізму дорожньо-транспортної події, відповідності дій учасників ДТП Правилам 
дорожнього руху та технічній можливості транспортного засобу. Сутність методики експертного 
дослідження може бути розкрита через її функції. Вчені виділяють такі функції методики судо-
вої експертизи, як: ціледосягаюча; систематизуюча; прогностична; прагматична; управлінська;  
оціночна; засвідчувальна; пізнавальна.

Методика автотехнічної експертизи покликана вирішувати конкретні експертні завдання, 
які ставляться ініціатором автотехнічної експертизи при дослідженні дорожньо-транспортних 
подій. Розробка методики автотехнічної експертизи ґрунтується на узагальненні практичного 
досвіду дослідження її об’єктів і вирішенні експертних завдань. Під методикою судової автотех-
нічної експертизи слід розуміти упорядковану систему методів, прийомів і засобів, необхідних, 
результативних і доцільних для вирішення завдань, що належать до предмета вказаної експер-
тизи.

До методики автотехнічної експертизи можуть бути включені різні за своєю природою 
методи. В одній методиці можуть бути поєднані як загальні, загальноекспертні, окремоексперт-
ні, так і спеціальні методи. Крім того, застосування тих чи інших методів під час проведення 
автотехнічної експертизи залежить від виду об’єктів дослідження та характеру поставлених пи-
тань. Так, під час дослідження обставин ДТП для вирішення ситуаційних завдань використо-
вуються переважно математичні методи та/або методи співставлення фактичних дій учасника 
ДТП з діями, передбаченими Правилами дорожнього руху. В дослідженні технічного стану ТЗ 
використовуються діагностичні методи із застосуванням діагностичної приладів, ходових випро-
бувань, експрес-діагностики, загальної діагностики, поелементної діагностики і поглибленого 
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дослідження. Сутність цих методів полягає в діагностуванні систем і агрегатів ТЗ за параме-
трами, які характеризують їх загальний технічний стан, без виявлення конкретної несправності 
(працездатні або непрацездатні).

Під час вирішення експертних завдань можуть використовуватися еталони, загально-
визнані показники та довідкова література тощо. Так, наприклад, технічний стан ТЗ, що брали 
участь у ДТП, досліджується з метою встановлення можливих несправностей, які могли сприяти 
виникненню ДТП. Під час дослідження механізму ДТП експерт використовує ряд технічних ве-
личин (параметрів), які ним визначаються самостійно, в силу його компетенції. До них належать: 
час реакції водія, час запізнювання спрацьовування гальмового привода, час наростання спо-
вільнення при екстреному гальмуванні, коефіцієнт зчеплення шин із дорогою, коефіцієнт опору 
руху при коченні коліс, розміри та маса ТЗ тощо. Ці технічні параметри експерт визначає згідно 
з довідковою літературою, за систематизованими таблицями з методичних рекомендацій, розра-
хунковим шляхом або внаслідок експериментальних досліджень [4, с. 24–25].

Процес розробки будь-якої експертної методики складається з конкретних етапів. По-
годжуємося із Ф.М. Джавадовим, котрий виділяє такі етапи формування експертних методик: 
1) дослідження закономірностей, що зумовлюють прояви ознак, які характеризують ті або інші 
об’єкти; 2) виділення з усієї сукупності виявлених ознак тих, які задовольняють вимоги, що доз-
воляють використовувати їх в експертному дослідженні; 3) визначення доступних широкому 
колу експертів-практиків технічних засобів, методів і прийомів, що дають можливість вивчати 
зазначені ознаки; 4) оформлення методики у вигляді, який дозволяє однозначно сприймати і ви-
користовувати викладену в ній інформацію методичного характеру, в т. ч. проводити оцінку одер-
жуваних результатів [5, с. 22].

При розробці експертних методик виникають певні труднощі в їх методичному забезпе-
ченні, пов’язані з тим, що експертизи проводяться експертами різних відомств або приватни-
ми експертами. Розосередження публікацій про експертні методики у відомчих виданнях також 
ускладнює ознайомлення з ними як самих експертів, так і суб’єктів СЕД – слідчих, суддів, ад-
вокатів та інших осіб, які аналізують висновки експертів. У зв’язку з цим особливо актуальним  
є питання щодо систематизації методик експертного дослідження, проведення роботи з їх паспор-
тизації та введення в каталоги. З погляду інформаційно-методичного забезпечення СЕД, надання 
інформації про методики у вигляді сукупності систематизованих і структурованих даних у вказа-
ному каталозі створює своєрідний інформаційний фонд, спрямований на оптимізацію розв’язан-
ня експертного завдання за допомогою застосування найбільш ефективної методики [6, с. 128].

Відповідно до законодавства методики розробляються державними спеціалізованими 
установами. У разі потреби до розроблення методик залучаються провідні фахівці з певних га-
лузей знань за їх згодою. Розроблені методики підлягають державній атестації та реєстрації. Так, 
атестація методик полягає в оцінці звіту про наукову роботу, виконану з метою розроблення ме-
тодик, шляхом проведення його рецензування й апробації спеціалізованими установами. Рецен-
зування звіту про наукову роботу проводиться фахівцями з певних галузей знань, які не брали 
участі у розробленні методики, з метою визначення актуальності та новизни з урахуванням су-
часних досягнень науки і техніки, а також можливості використання методик в експертній прак-
тиці. Апробація методик проводиться фахівцями спеціалізованих установ, котрі не брали участі 
у їх розробленні, з метою перевірки обґрунтованості методик, а також оцінки їх ефективності 
та результативності для виконання експертних завдань. Результати атестації методик розгляда-
ються та рекомендуються до впровадження в експертну практику науковими радами спеціалізо-
ваних установ. Після чого за рішенням Координаційної ради з проблем судової експертизи при  
Мін’юсті України подаються для державної реєстрації в Реєстрі методик проведення судових 
експертиз [7].

Реєстр методик проведення судових експертиз є офіційною електронною базою даних, 
що ведеться з метою створення інформаційного фонду про наявність методик проведення судо-
вих експертиз, які атестовані та рекомендовані до впровадження в експертну практику. Поряд  
із атестованими методиками під час проведення судових експертиз також використовуються дже-
рела інформації, які не підлягають атестації та є обов’язковими для застосування на території 
України, зокрема: нормативно-правові акти та нормативні документи (міжнародні, національ-
ні та галузеві стандарти, технічні умови, правила, норми, положення, інструкції, рекомендації, 
переліки, настановчі документи Держспоживстандарту України), а також чинні республіканські 
стандарти колишньої УРСР і державні класифікатори, галузеві стандарти та технічні умови коли-
шнього СРСР тощо. У разі потреби під час проведення експертиз також можуть використовува-
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тися науково-технічна та довідкова література, перелік якої затверджується наказом Міністерства 
юстиції України та не є вичерпним, інформаційні бази даних із мережі Інтернет, а також програм-
ні продукти, рекомендовані для використання в експертній практиці рішенням Координаційної 
ради з проблем судової експертизи при Міністерстві юстиції України [8].

Створення нових методик є творчим процесом, заснованим на пізнанні закономірностей 
процесу утворення ознак на об’єктах дослідження, виявленні цих ознак із використанням певних 
засобів і методів. Конкретною метою створення нових методик є розширення обсягу фактичних 
даних, що надаються слідству та суду, засноване на можливості вирішення нових завдань, дослі-
дженні нових об’єктів, скороченні строків проведення експертиз, матеріальних і трудових витрат, 
зменшенні кількості невирішених питань, підвищенні наукового рівня й повноти вирішення екс-
пертних завдань [9, с. 228].

Актуальним нині є впровадження в експертну діяльність сучасних автоматизованих тех-
нологій дослідження обставин ДТП. Сьогодні широко застосовуються технічні засоби, які доз-
воляють фіксувати рух ТЗ у процесі ДТП. Умовно такі технічні засоби поділяють на три групи: 
відеореєстратори у ТЗ, зовнішнє відеоспостереження, системи EDR – Event Data Recorder – 
реєстрація даних про події. Оскільки відеореєстратори дедалі частіше встановлюються на ТЗ,  
то виникає можливість їх використання при дослідженні ДТП. Для цього необхідно розробити  
і застосувати спеціальні методики, які б дозволили встановити параметри руху ТЗ та інших учас-
ників за записами з відеореєстратора, наприклад, такі параметри, як: швидкість руху ТЗ, упо-
вільнення та прискорення ТЗ, момент і час небезпеки. Сьогодні такі методики відсутні, а їх роз-
роблення перебуває в початковій фазі [10, с. 192–193]. У державах із розвинутими технологіями 
слідчими при розслідуванні ДТП активно використовується інформація, отримана з автомобіль-
них реєстраторів вхідних даних про події, – EDR модулів. Деякі види EDR модулів виконують 
неперервний запис даних, поки запис не буде зупинений внаслідок ДТП, інші активують запис  
у певних ситуаціях, що розпізнає модуль як зіткнення (наприклад, раптова різка зміна швидкості, 
різке гальмування, спрацьовування датчиків удару). Інформація в модулі пам’яті зберігається до 
його перепрограмування. Отримання інформації за допомогою EDR має процесуальні обмежен-
ня. По-перше, автовиробники надають право доступу до вказаної інформації лише своїм упов-
новаженим сертифікованим станціям технічного обслуговування та дослідницьким центрам, що 
мають відповідне обладнання. По-друге, така інформація надається лише за постановою слідчого 
(ухвалою суду) або за заявою власника автомобіля, а також якщо отримання такої інформації 
зумовлене проведенням автовиробником власних досліджень із метою модернізації систем без-
пеки. Крім того, є ряд проблем, пов’язаних із впровадженням в Україні таких технічних засобів: 
всі автоматизовані засоби дослідження ДТП іноземного виробництва; існує брак досвіду засто-
сування автоматизованих засобів і методів дослідження ДТП; результати дослідження ДТП за 
допомогою автоматизованих методів можуть суттєво відрізнятися від результатів дослідження 
того самого ДТП за традиційною методикою. Таким чином, виникає необхідність розвивати та 
вдосконалювати експертні методики дослідження обставин ДТП з урахуванням можливостей 
автоматизації процесів фіксування механізму і місця ДТП, проведення вимірювань і виконання 
розрахунків параметрів руху транспортних засобів із метою підвищення ефективності традицій-
них методів і мінімізації впливу суб’єктивних факторів [11, с. 89–91].

Крім того, перспективи розвитку автотехнічної експертизи пов’язані з використанням 
комплексних методів дослідження, спеціалізацією цих досліджень за видами та синтезуванням 
їх результатів для забезпечення повного та всебічного дослідження. Удосконалення та розви-
ток кожного виду, що базується на спеціальних методах дослідження, з одного боку, розширяє 
можливості автотехнічної експертизи, а з іншого – дає змогу більш обґрунтовано та достовірно 
задовольняти вимоги слідчої та судової практики [12, с. 272].

Висновки. Таким чином, методика судової автотехнічної експертизи – це упорядкова-
на система методів, прийомів і засобів необхідних, результативних і доцільних для вирішення 
завдань, що належать до предмета вказаної експертизи у процесі пізнання направлених на до-
слідження об’єктів. Методика судової автотехнічної експертизи ґрунтується на експертному пі-
знанні направлених на дослідження об’єктів із метою встановлення технічного стану транспорт-
ного засобу, обставин механізму дорожньо-транспортної події, відповідності дій учасників ДТП 
Правилам дорожнього руху та технічній можливості транспортного засобу. Розробка нових ме-
тодик судових автотехнічних експертиз пов’язується із використанням автоматизованих систем  
реєстрації даних ДТП, а також комплексних методів дослідження під час проведення комплек-
сних експертиз.
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МАКСИМЧУК І.М.

ОТРУЙНІ РЕЧОВИНИ ЯК ЕЛЕМЕНТ КРИМІНАЛІСТИЧНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ОКРЕМИХ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ

У статті досліджено проблему недосконалого контролю та механізму обігу от-
руйних речовин в Україні внаслідок скасування деяких регулятивних підзаконних 
актів під час імплементації українського законодавства до європейського, а також 
зосереджено увагу на терміні «отруйна речовина» як на такому, що має істотне 
значення в методиці розслідування кримінальних правопорушень та тактиці про-
ведення окремих слідчих (розшукових) дій, пов’язаних із отруйними речовинами. 
Проведено огляд законодавства, яке визначало в минулому та визначає на теперіш-
ній час механізм обігу отруйних, небезпечних хімічних або шкідливих речовин. 
Зосереджено увагу на теперішніх невдалих спробах визначення переліку отруйних 
речовин та визначенні механізму їх обігу. Окремо окреслено завдання та надано 
пропозиції щодо створення абсолютно нового, дійсно імплементованого до сучас-
них світових стандартів списку (переліку) отруйних речовин в Україні, акценто-
вано увагу на необхідності визначення чіткого регулюючого механізму обігу та-
ких речовин спільно із правоохоронними органами, відомствами в галузі охорони  
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здоров’я, захисту довкілля, а також іншими центральними органами виконавчої 
влади, спеціалізованими державними і комерційними структурами. Зроблено ви-
сновок, що для ефективного вирішення наявних проблем та зменшення потенцій-
них хімічних загроз необхідно розробити та впровадити комплексні заходи щодо 
вдосконалення системи хімічної безпеки, зокрема: запровадити міжсекторальний 
підхід із залученням правоохоронних органів, прикордонної служби, митниці, 
аграрного та природоохоронних секторів до фітосанітарного та епіднагляду, мо-
ніторингу обігу небезпечних хімічних речовин, насамперед пестицидів, з ураху-
ванням сигнальних ознак і подій, пов’язаних з отруєнням людей та виявленням 
критичних кількостей та/або концентрацій небезпечних хімічних речовин, у тому 
числі ґрунті, воді, насінні, рослинах тощо; здійснити визначення актуальних загроз 
шляхом складання вичерпного переліку хімічних речовин, які можуть призвести 
до надзвичайної ситуації в галузі громадського здоров’я, з подальшим формуван-
ням національного профілю (переліку) хімічних ризиків; налагодити за допомо-
гою міжнародних організацій та партнерів України взаємообмін досвідом стосов-
но проблем із неврегульованим або недосконалим обігом отруйних (небезпечних  
хімічних) речовин та виробити заходи превентивної протидії для нашої держави 

Ключові слова: отруйна речовина, перелік отруйних речовин, небезпечна 
хімічна (отруйна) речовина, шкідлива речовина, хімічна речовина, методика 
розслідування кримінальних правопорушень, криміналістична тактика. 

The article investigates the problem of imperfect control and mechanism of the 
circulation of toxic substances in Ukraine due to the abolition of some regulatory by-
laws during the implementation of Ukrainian legislation to the European, and also 
focuses on the term “toxic substance” as such, which is essential in the method of 
criminal investigation, and tactics of conducting individual investigative actions related 
to poisonous substances. The legislation, which has defined in the past and defines the 
mechanism of circulation of toxic, dangerous chemical or harmful substances, has been 
carried out. Attention is paid to the present unsuccessful attempts to determine the list 
of toxic substances and to determine the mechanism of their circulation. The tasks and 
proposals for the creation of a completely new, truly implemented to the current world 
standards of the list of toxic substances in Ukraine are given separately, attention is paid 
to the necessity of defining a clear regulatory mechanism for the circulation of such 
substances together with law enforcement agencies, health care agencies, and health 
authorities the environment, as well as other central executive bodies, specialized state 
and commercial entities. It is concluded that in order to effectively solve existing problems 
and reduce potential chemical threats, comprehensive measures should be developed and 
implemented to improve the existing chemical security system, in particular: to introduce 
a cross-sectoral approach involving law enforcement, border guards, customs, agrarian 
and nature conservation, monitoring the circulation of hazardous chemicals, primarily 
pesticides, taking into account signaling and events related to human poisoning and the 
identification and critical amounts and/or concentrations of hazardous chemicals, including 
soil, water, seeds, plants, etc; identify current threats by drawing up an exhaustive list of 
chemicals that could lead to a public health emergency, with the further establishment of 
a national chemical risk profile; establish mutual exchanges of experience with the help 
of international organizations and partners of Ukraine on problems with unregulated or 
imperfect circulation of toxic (dangerous chemical) substances and develop preventive 
measures for our country.

Key words: poisonous substance, list of poisonous substances, dangerous chemical 
(poisonous) substance, harmful substance, chemical substance, methodology of 
investigation of criminal offenses, forensic tactics.

Вступ. Головною метою криміналістики є сприяння в боротьбі зі злочинністю. Досягнен-
ня зазначеної мети можливе шляхом розроблення криміналістичних прийомів, методів і рекомен-
дацій розкриття, розслідування та запобігання злочинам, забезпечення ними в достатній кілько-
сті правоохоронних органів. При цьому розроблені прийоми, методи і рекомендації повинні бути 
реально здійсненними і дієвими в певних ситуаціях. Забезпечення діяльності правоохоронних 
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органів відповідними криміналістичними рекомендаціями щодо виявлення та розслідування зло-
чинів є одним із самостійних напрямів розслідування злочинів [1, с. 259].

У зв’язку із цим метою статті є дослідження проблеми забезпечення діяльності право- 
охоронних органів необхідними «інструментами» та підґрунтям під час визначення єдиного по-
няття «отруйних речовин», а також запровадження та вироблення правового механізму обігу та-
ких речовин, у т.ч. і створення їх переліку (списку) та порядку його регулювання.

Стан дослідження. На теперішній час питання обігу отруйних речовин в Україні залиша-
ється неврегульованим та невизначеним. При цьому окремим питанням розслідування незакон-
них діянь, пов’язаних із такими речовинами, а також дослідженню цієї проблеми свою увагу при-
діляли О.В. Артамонова, Р.С. Бєлкін, М.В. Губін, В.О. Коновалова, Н.М. Косміна, Т.С. Кравчина, 
О.В. Кузнєцова, П.В. Оветчин, В.О. Ольховський, В.О. Шаповалов, В.Ю. Шепітько.

Виклад основного матеріалу. Отже, цілком беззаперечним є те, що з метою правильної 
кваліфікації того чи іншого кримінального діяння необхідно визначитися з предметом злочинно-
го посягання. Що стосується отруйних речовин як предмету злочину, то на даний час в Україні 
існує своєрідна проблематика, яка виникла внаслідок недалекоглядних та поспішних, як на нашу 
думку, рішень із боку посадових осіб на найвищому державному рівні. Вказана обставина і при-
звела до колапсу у сфері обігу отруйних речовин, який існує на теперішній час, а також правовід-
носин у цій надзвичайно важливій галузі.

Зважаючи на це, нами здійснена спроба проаналізувати ситуацію, яка склалася у части-
ні обігу отруйних речовин саме з позиції науки криміналістики, кримінально-процесуального  
та кримінального законодавства, а також інших нормативно-правових актів. 

Отже, кримінально-правовими нормами, а саме статтями 321 та 201 Кримінального кодек-
су України (далі – КК України) передбачена відповідальність за вчинення кримінально караних 
діянь у частині незаконного поводження з отруйними речовинами [2, с. 736, 466].

Згідно зі ст. 321 КК України відповідальність передбачена за незаконне виробництво, ви-
готовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або збут отруйних 
чи сильнодіючих речовин або отруйних чи сильнодіючих лікарських засобів [2, с. 736]. Однак 
нами тут і далі до уваги взято саме отруйні речовини.

При цьому в коментарях до КК України під час визначення терміна «отруйна речовина» 
науковці посилаються на постанову Кабінету Міністрів України від 20 червня 1995 року № 440 
(далі – постанова № 440) [2, с. 738; 3], якою затверджено Порядок одержання дозволу на ви-
робництво, зберігання, транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізацію 
отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології та інших біологічних агентів (далі – По-
рядок), до якого додавався Перелік отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та 
інших біологічних агентів, виробництво, зберігання, транспортування, використання, захоронен-
ня, знищення та утилізація яких здійснюються за наявності дозволу (далі – Перелік), до якого 
ввійшли 485 найменувань хімічних речовин та їх сполук, 10 найменувань штамів-продуцентів та 
6 видів продуктів біотехнології.

Водночас із набранням обертів активної євроінтеграції України, згідно з пунктом 3 поло-
ження 38 глави 10 (Політика у сфері промисловості та підприємництва) розділу V (Економічне 
та галузеве співробітництво) Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, 
з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії  
і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014–2017 роки, затвердженим розпоряджен-
ням Кабінету Міністрів України від 17 вересня 2014 року № 847-р [4] (далі – План) (втратило 
чинність на підставі постанови Кабінету Міністрів України № 1106 від 25 жовтня 2017 року) 
[5], Законом України від 16 вересня 2014 року № 1678-VII «Про ратифікацію Угоди про асоціа-
цію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством 
з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони» [6], для поглиблення співробіт-
ництва з міжнародними організаціями щодо розвитку малого і середнього підприємництва та 
промисловості Україна взяла на себе зобов’язання стосовно приведення законодавства України 
у відповідність до вимог законодавства Європейського Союзу, зокрема з питань енергоефектив-
ності та чистого виробництва.

У зв’язку із цим та з метою виконання Плану Урядом України прийнято постанову № 405 
від 03 вересня 2014 року «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабіне-
ту Міністрів України» [7], якою серед інших постанова № 440 втратила чинність, що спричинило 
виникнення проблемних питань під час здійснення правоохоронної діяльності, оскільки Перелік 
також був відмінений та припинив своє конкретизоване існування. 
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Ураховуючи цю обставину, а також коментарі науковців до ст. 321 КК України, де поси-
лання під час визначення терміна «отруйні речовини» здійснювалося саме і лише на постанову 
№ 440 [2, с. 738], правоохоронні органи опинилися у стані, що позбавив їх аргументованої прямої 
кваліфікації злочинів, які у своєму складі формально містять ознаки кримінальних правопору-
шень за зазначеною статтею.

Водночас є конкретизоване визначення терміна «отруйна речовина» в Інструкції про роз-
гляд заявок та надання дозволів на виробництво, зберігання, транспортування, використання, 
захоронення, знищення та утилізацію отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнології 
та інших біологічних агентів, затвердженої наказом Міністерства екології та природних ресурсів 
України від 30 липня 2002 року № 294 [8] (далі – Інструкція): «Отруйні речовини – це небезпечні 
хімічні речовини та сполуки, індивідуальні за своїм складом, суміші хімічних речовин та сполук, 
продукти їх розкладу та розпаду, які за сукупністю притаманних їм властивостей створюють 
або можуть створити небезпеку для довкілля, тварин та здоров’я людей, що може привести до 
загибелі об’єктів довкілля, тварин та людей, і які потребують спеціальних методів, умов і засобів 
поводження з ними».

Інструкцією визначався особливий перелік отруйних речовин, виробництво, зберігання, 
транспортування, використання, захоронення, знищення та утилізація яких під час проведення 
науково-дослідних, контрольно-аналітичних робіт, ідентифікації невизначених речовин і препа-
ратів та в освітньому процесі здійснюється за наявності дозволу Міністерства екології та природ-
них ресурсів України.

При цьому саме посилання на таке визначення терміна «отруйна речовина» є в сучасних 
коментарях до ст. 201 (Контрабанда) КК України [2, с. 467].

Згідно з наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 30 липня 
2013 року № 323 «Про визнання таким, що втратив чинність, наказу Міністерства екології та 
природних ресурсів України від 30 липня 2002 року № 294» [9] Інструкція втратила чинність. 
Указана обставина поставила під сумнів саме юридично правильне визначення терміна «отруйна 
речовина».

Ураховуючи виконання Плану [4], а також постанову № 440 [3], слід зазначити, що моти-
ваційною причиною відміни цієї постанови стала невідповідність її термінів вимогам законодав-
ства Євросоюзу, а саме те, що в Європейському Союзі відсутній у законодавчих та підзаконних 
актах термін «отруйна речовина», а натомість уживається – «небезпечна речовина». Відповідно 
до законодавства України термін «небезпечна речовина» порівняно з указаним терміном «отруй-
на речовина» є дещо ширшим, оскільки містить у собі більш розгалужене визначення.

Законом України від 18 січня 2001 року № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпе-
ки» визначено, що «небезпечна речовина – хімічна, токсична, вибухова, окислювальна, горюча 
речовина, біологічні агенти та речовини біологічного походження (біохімічні, мікробіологічні, 
біотехнологічні препарати, патогенні для людей і тварин мікроорганізми тощо), які становлять 
небезпеку для життя і здоров’я людей та довкілля, сукупність властивостей речовин і/або осо-
бливостей їх стану, внаслідок яких за певних обставин може створитися загроза життю і здо-
ров’ю людей, довкіллю, матеріальним та культурним цінностям» [10]. 

Згідно зі ст. 321 КК України кримінальна відповідальність передбачена за незаконне ви-
робництво, виготовлення, придбання, перевезення, пересилання, зберігання з метою збуту або 
збут саме отруйних речовин [2, с. 736]. Об’єктивною стороною цього злочину пропонується як 
незаконні розглядати вказані заборонені дії з отруйними речовинами, Перелік яких був визначе-
ний додатком до Порядку, затвердженого постановою № 440 [3]. 

Крім того, указана постанова відігравала надзвичайно важливу роль у кримінально-пра-
вовому та кримінально-процесуальному законодавстві України, оскільки була основним під-
ґрунтям для чіткої і правильної кваліфікації злочинів цієї категорії, передбачених КК України,  
а також під час визначення підслідності тих чи інших дій.

Відповідно до ст. 216 КПК України досудове розслідування в рамках кримінальних право-
порушень, передбачених ст. 321 КК України, покладається саме на слідчих органів Національної 
поліції, а передбачених ст. 201 КК України – на слідчих органів безпеки [11].

Із метою пошуку та конкретизації визначення самого терміна «отруйні речовини» та їх 
назв, за результатами проведеного аналізу чинних нормативно-правових актів, що регулюють 
питання обігу небезпечних матеріалів, установлено, що термін «отруйні речовини» використо-
вується лише в Законах України від 24 лютого 1994 року № 4004-ХІІ «Про забезпечення сані-
тарного та епідемічного благополуччя населення» [12] та від 06 вересня 2005 року № 2806-IV 
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«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» [13]. Жоден із цих Законів України не 
визначає чіткого та виключного переліку отруйних речовин, що важливо для правильної кваліфі-
кації за вчиненими кримінальними правопорушеннями, а також під час призначення і проведен-
ня судових експертиз.

Однією із суттєвих та вартих уваги є також інша обставина, яка позбавляє правоохоронні 
органи інкримінувати ст. 321 КК України [1, с. 736]. До такої належать, насамперед, розбіжно-
сті та недосконалості у визначенні терміна «отруйна речовина», оскільки переважна більшість 
чинних нормативно-правових актів, а саме Закони України від 25 червня 1991 року № 1264-ХІІ 
«Про охорону навколишнього природного середовища» [14], від 14 жовтня 1992 року № 2694-ХІІ  
«Про охорону праці» [15], від 09 лютого 1995 року № 45/95-ВР «Про екологічну експертизу» 
[16] (втратив чинність відповідно до Закону України від 23 травня 2017 року № 2059-VIII «Про 
оцінку впливу на довкілля») [17], від 15 лютого 1995 року № 60/95-ВР «Про наркотичні засоби, 
психотропні речовини і прекурсори» [18], від 02 березня 1995 року № 86/95-ВР «Про пестициди 
і агрохімікати» [19], від 18 січня 2001 року № 2245-ІІІ «Про об’єкти підвищеної небезпеки» [20], 
від 20 лютого 2003 року № 549-IV «Про державний контроль за міжнародними передачами то-
варів військового призначення та подвійного використання» [21], постанова Кабінету Міністрів 
України від 17 серпня 1998 року № 1287 «Про затвердження переліку особливо небезпечних 
хімічних речовин, виробництво яких підлягає ліцензуванню» [22], а також Роттердамська кон-
венція про процедуру Попередньої обґрунтованої згоди відносно окремих небезпечних хімічних 
речовин та пестицидів у міжнародній торгівлі від 10 вересня 1998 року, ратифікована Законом 
України від 26 вересня 2002 року № 169-IV [23], та Стокгольмська конвенція про стійкі органічні 
забруднювачі від 22 травня 2001 року, ратифікована Законом України від 18 квітня 2007 року  
№ 949-V [24], визначають у своїй термінології саме хімічні, небезпечні хімічні або шкідливі ре-
човини, а не отруйні, як це зазначено в КК України.

Зважаючи на вказані обставини, а також на Перелік [3], імовірним є те, що він дійсно на 
цей час не відповідає сучасним прогресивним викликам і досягненням науки, у зв’язку із чим 
виникла потреба у прийнятті абсолютно нового регулюючого нормативно-правового акта, яким 
буде сформований та визначений конкретний список саме отруйних речовин, як це зазначено в 
кримінальному законодавстві, або ж небезпечних речовин, як визначено Європейським законо-
давством.

За таких обставин органи досудового розслідування вносять до Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань (далі – ЄРДР) відомості про кримінальні правопорушення, пов`язані з незакон-
ним обігом отруйних речовин, але не завжди з кримінально-правовою кваліфікацією за ст. 321 
КК України в частині визначення предметом злочину саме отруйних речовин.

Так, за офіційною статистикою Національної поліції, протягом 2018 року на території 
України за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ст. 321 КК України 
[2, с. 736–739], де предметом злочину є «отруйні речовини», здійснювалося досудове розсліду-
вання у семи кримінальних провадженнях. Причому з указаних семи кримінальних проваджень 
до Єдиного реєстру досудових розслідувань (далі – ЄРДР) протягом 2018 року відомості внесені 
лише за двома кримінальними правопорушеннями, тобто за попередніми п’ятьма досудове роз-
слідування розпочалося ще в минулі роки. 

Вочевидь, звертаючи увагу на вказане «цифрове навантаження» та аналізуючи публікації 
у ЗМІ на дану тематику [25–29], наведені відомості не відображають реальної ситуації, пов’яза-
ної зі злочинністю у сфері незаконного поводження з отруйними речовинами. 

Не вдаючись до детального дослідження статистичних відомостей за даним напрямком, 
зауважимо, що досудове розслідування за згаданим видом кримінальних правопорушень про-
тягом 2018 року завершене в рамках лише одного кримінального провадження, яке до того ж 
закрите на підставі п. 2 ч. 1 ст. 284 КПК України за відсутності в діянні складу кримінального 
правопорушення [11], відомості про яке були внесені до ЄРДР.

Зважаючи на вказане, ми зробили висновок, що чинні статистичні відомості також не ві-
дображають реальної ситуації боротьби зі злочинністю за даним напрямком.

Беручи до уваги ситуацію, яка склалася з обігом отруйних речовин, а також неоднора-
зові пропозиції і практично наполягання правоохоронних органів (листи МВС до Міністерства 
екології та природних ресурсів України від 02.03.2015 № 9796/Пк, Служби безпеки України від 
19.06.2015 № 2/4-25377 та від 05.09.2017 № 2/4/1-23544, МВС до Кабінету Міністрів України 
від 13.10.2015 № 37556/Пк), а також неодноразове проголошення вказаної проблематики під 
час міжнародних зустрічей, засідань та круглих столів із метою виконання пункту 6 протоколу 



321

Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність

позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзви-
чайних ситуацій від 20.07.2018 № 7 щодо подання проектів Кабінету Міністрів України рішень, 
спрямованих на врегулювання питання ввезення на митну територію України хлору та хлор-
вмісних реагентів, які застосовуються для знезараження питної води, за дорученням Кабінету 
Міністрів України Міністерство екології та природних ресурсів України підготувало проект по-
станови Уряду «Про затвердження Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотех-
нологій та інших біологічних агентів», який надіслано Кабінету Міністрів України від 25 липня 
2018 року за № 27421/10/1-18.

За результатами розгляду вказаного доручення та проекту постанови Кабінетом Міністрів 
України відповідно до пункту 6 § 12 Регламенту Кабінету Міністрів України [30] доручено Мініс-
терству екології та природних ресурсів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі 
України, Міністерству фінансів України, Міністерству регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства України, Міністерству аграрної політики та продовольства 
України, Міністерству охорони здоров’я України, Держпродспоживслужбі та Державній регуля-
торній службі України забезпечити розгляд та вирішити питання про погодження.

Із метою оперативного вирішення питань у сфері застосування кримінально-правових 
норм, зокрема статей 201 та 321 КК України [2, с. 466, с. 736], зроблено висновок, що складе-
ний у вказаному проекті, підготовленому Міністерством екології та природних ресурсів України, 
Перелік отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів 
(далі – проект Переліку), ідентичний та практично повторює Перелік, який затверджувався по-
становою № 440 [3]. 

У запропонованому Міністерством екології та природних ресурсів України проекті поста-
нови «Про визначення Переліку отруйних речовин, у тому числі продуктів біотехнологій та ін-
ших біологічних агентів» зазначено аналогічний список тому, який був сформований у Переліку 
[3], ураховуючи навіть допущені в ньому помилки.

Проаналізувавши Перелік, установлено, що до нього ввійшли 485 назв хімічних речовин 
та їх сполук. Слід зазначити, що, як у скасованій постанові, так і в проекті Переліку зазначено 
486 позицій «хімічних речовин» та їх сполук, однак у частині порядкових позицій 415 та 485  
зі списку виявлено помилковий запис, а саме повторення однієї і тієї ж отруйної речовини «на-
трію нітрит», тому взято до уваги саме 485 назв [3].

Ураховуючи ці обставини, а також поверхневе дослідження проблематики центральними 
органами виконавчої влади, вважаємо, що прийняття в такому вигляді Переліку отруйних речо-
вин, у тому числі продуктів біотехнологій та інших біологічних агентів, є принаймні нелогічним, 
необґрунтованим і неприпустимим з таких міркувань:

1. Запропонований список є застарілим та не відповідає сучасним викликам суспільства.
2. До створення нового переліку отруйних (небезпечних хімічних) речовин не залучалися 

науковці та вчені в галузі хімічної безпеки.
3. До списку центральних органів виконавчої влади не включені правоохоронні орга-

ни та воєнізовані формування (МВС, Національна поліція, ДСНС, Національна гвардія, СБУ, 
Прикордонна служба), які відповідно до своїх повноважень здійснюють превентивне та право-
застосовне регулювання та здійснюють контроль за обігом отруйних (небезпечних хімічних) ре-
човин, а також уживають заходів примусового характеру і здійснюють досудове розслідування  
у випадках виявлення кримінальних правопорушень, пов’язаних з їх незаконним виробництвом, 
виготовленням, придбанням, перевезенням, пересиланням, зберіганням з метою збуту або збуту 
отруйних речовин.

4. До списку не включені абсолютно нові назви та сполуки отруйних речовин, які створені 
після прийняття попереднього переліку, що потребує додаткового залучення та консультацій з 
науковцями в зазначеній сфері.

При цьому ми солідарні із судженнями окремих науковців, які прикладають зусиль під час 
вивчення проблематики вільного та неврегульованого обігу отруйних речовин, а також підтриму-
ємо їх думку, що для ефективного вирішення наявних проблем та зменшення потенційних хіміч-
них загроз необхідно розробити та впровадити комплексні заходи щодо вдосконалення існуючої 
системи хімічної безпеки, зокрема:

1. Запровадити міжсекторальний підхід із залученням правоохоронних органів, прикор-
донної служби, митниці, аграрного та природоохоронних секторів до фітосанітарного та епіднаг-
ляду, моніторингу обігу небезпечних хімічних речовин, насамперед пестицидів, з урахуванням 
сигнальних ознак і подій, пов’язаних з отруєнням людей та виявленням критичних кількостей 
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та/або концентрацій небезпечних хімічних речовин, у тому числі ґрунті, воді, насінні, рослинах 
тощо.

2. Здійснити визначення актуальних загроз шляхом складання вичерпного переліку хі-
мічних речовин, які можуть призвести до надзвичайної ситуації в галузі громадського здоров’я,  
з подальшим формуванням національного профілю (переліку) хімічних ризиків.

3. Налагодити за допомогою міжнародних організацій та партнерів України взаємообмін 
досвідом стосовно проблем із неврегульованим або недосконалим обігом отруйних (небезпечних 
хімічних) речовин та виробити заходи превентивної протидії для нашої держави [31, с. 147].

Водночас погоджуємося, що на вказаному етапі розроблення та вдосконалення проекту 
нормативно-правового підзаконного акта пропонуємо застосувати комплексний підхід до цієї 
проблематики.

Ураховуючи те, що Україна бере участь у проектах Глобального партнерства проти роз-
повсюдження зброї масового знищення, це дає можливість скористатися технічною підтримкою 
щодо розроблення та впровадження аналогічної до світових державної системи хімічної (про-
тиотруйної) безпеки. 

На нашу думку, до цієї роботи варто залучити міжвідомчі наукові установи України, уклю-
чаючи правоохоронні органи та спеціалізовані комерційні структури. Саме за таких умов мож-
ливо розробити гармонізований до вимог європейського та світового законодавства проект нор-
мативного документа [31, с. 148], здатного конкретизувати завдання та виклики, які стоять перед 
суспільством у галузі поводження з небезпечними хімічними (отруйними) речовинами. 

Отже, зважаючи на вказані обставини, вважаємо, що перед правоохоронними та інши-
ми центральними органами виконавчої влади постають цілком логічні завдання, спрямовані на 
врегулювання цивілізованого обігу отруйних речовин, який відповідатиме викликам та вимогам 
сучасності, а саме:

1. Створення абсолютно нового, обґрунтованого, конкретизованого та систематизованого 
списку отруйних (небезпечних хімічних) речовин із класифікацією за рівнями впливу на орга-
нізм людини і ступенями небезпеки для довкілля, ураховуючи можливі наслідки від їх неконтр-
ольованого обігу.

 Для цього необхідно передбачити створення міжвідомчої урядової комісії, до складу якої 
обов’язково включити представників органів місцевого самоврядування, насамперед спеціаліс-
тів підрозділів цивільного захисту, правоохоронних органів, військових та воєнізованих форму-
вань (МВС, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій, 
Національна гвардія України, Служба безпеки України, Адміністрація Державної прикордонної 
служби України, Збройні Сили України), профільних міністерств та відомств, а також науковців  
і вчених у галузі хімічної безпеки, охорони здоров’я та природоохоронній сфері.

2. Вирішення питання щодо однозначного правового визначення терміна «отруйна речо-
вина» з метою правильного та безпомилкового його застосування під час здійснення досудово-
го слідства та відправлення правосуддя в частині кваліфікації діянь (бездіяльності), пов’язаних  
із порушенням установлених норм їх обігу.

3. Відповідно до впровадженого Плану [4], зокрема в частині визначень термінів «отруйна 
речовина» або «небезпечна речовина», зосередити увагу на відображенні таких змін надалі під 
час застосування інших нормативних та підзаконних актів із метою уникнення ризиків, правових 
колізій та непорозумінь під час їх застосування.
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