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РОЗДІЛ І. ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ ДЕРЖАВИ ТА ПРАВА; 
ІСТОРІЯ ПОЛІТИЧНИХ ТА ПРАВОВИХ УЧЕНЬ

УДК 340.142                                                                                 DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-2-01

Діалог правових культур: поняття, умови, особливості

Русавська О. О.
Національний університет «Одеська юридична академія»,  
Фонтанська дорога, 23, Одеса, Україна
rusavskaya0212@gmail.com

Стаття присвячена дослідженню проблеми діалогу правових культур, 
визначення його поняття, умов й особливостей. Вивчаються підходи 
до розуміння такої форми соціальної реальності, як діалог, наводяться 
наукові позиції з цього питання. Досліджуються історичні форми 
діалогу правових культур, наголошується на тому, що вони були 
проведені в певних історичних умовах. Вказується на те, що діалог 
сучасних правових культур з правовою культурою Стародавнього  
Риму проходить у формі рецепції не лише основних цінностей 
римського права, а і юридичних інструментів гарантування їх 
захисту. Водночас діалог правових культур законодавчого (в яких 
серед джерел права основне місце посідає нормативно-правовий 
акт) і прецедентного (провідне місце належить прецеденту) права 
здійснюється сьогодні у формі взаємного розвитку глобальних 
цінностей і розповсюдження найбільш ефективних засобів їх захисту. 
Зазначається, що правові цінності все більше перетворюються  
на планетарну, глобальну дійсність. Досліджується діалог місцевих 
субкультур й об’єднання правової системи Англії, яке здійснювалося 
не лише державними органами, а й на доктринальному рівні. 
Активна участь доктринальної думки в процесі об’єднання права  
Англії позитивно вплинула на сприйняття загального права 
населенням і юристами-практиками. Вказується, що правова 
система Англії поєднала в собі й уніфікувала місцеві неписані 
правові джерела, а згодом почала вбирати в себе здобутки 
канонічного й римського права задля врегулювання нових і досі не 
врегульованих відносин. Перед початком діалогу з іншими правовими  
системами й культурами в правовій системі Англії було 
забезпечено внутрішній діалог й об’єднання. Так, кожна держава 
розвивається на основі власного закладеного фундаменту, але разом  
із тим в економіці, політиці, ідеології, правовому мисленні й культурі 
правові цінності все більше набувають спільних рис. Вказується,  
що активна участь правової культури в діалозі з сусідніми правовими 
культурами та її об’єктивне самоосмислення, ймовірно, забезпечить 
її найбільш динамічний і успішний розвиток й адаптацію  
до постійно змінюваних економічних, соціальних, політичних 
і культурних реалій, а отже – більшу стабільність її існування.

Ключові слова: 
правова культура, діалог, діа-
лог правових культур, цінно-
сті, рецепція, акультурація. 
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The article is devoted to the research of the problem of dialogue of legal cultures, 
definition of its concept, conditions and features. Approaches to understanding 
such a form of social reality as “dialogue” are studied, scientific positions on 
this issue are given. Historical forms of dialogue of legal cultures are studied, 
it is emphasized that they were carried out in certain historical conditions.  
It is pointed out that the dialogue of modern legal cultures with the legal culture 
of ancient Rome takes place in the form of reception not only of the basic 
values of Roman law, but also of legal instruments to guarantee their protection.  
At the same time, the modern dialogue of legal cultures of legislative (in which 
among the sources of law the main place is occupied by normative legal act) 
and case law (leading place belongs to precedent) is carried out in the form 
of mutual development of global values and dissemination of the most 
effective means. It is noted that today, legal values are increasingly becoming 
a planetary, global reality. The dialogue of local subcultures and the unification 
of the English legal system, which was carried out not only by state bodies, 
but also at the doctrinal level, is studied. The active participation of doctrinal 
thought in the process of unification of English law contributed to the perception 
of common law by the public and legal practitioners. It is pointed out that 
the legal system of England, combining and unifying local unwritten legal 
sources later, began to absorb the achievements of canon and Roman law in 
order to settle new and still unresolved relations. Thus, before the dialogue with 
other legal systems and cultures began, internal dialogue and unification were 
ensured in the English legal system. Yes, each state develops on the basis of its 
own foundation, but at the same time in economics, politics, ideology, legal 
thinking and culture, legal values are increasingly gaining common features. 
It is pointed out that the active participation of legal culture in the dialogue 
with neighboring legal cultures and its objective self-understanding is likely 
to ensure its most dynamic and successful development and adaptation to 
ever-changing economic, social, political and cultural realities, and therefore 
provide greater stability of its existence.

Key words:
llegal culture, dialogue, dialogue 
of legal cultures, values, 
reception, acculturation.

Можна з упевненістю говорити, що сьогодні 
домінують два процеси структурування світо-
вого соціального, політичного, економічного, 
культурного й інших сфер буття, які на перший 
погляд суперечать один одному, – глобалізація 
й регіоналізація.

Вважається, що процес глобалізації не лише 
незворотний, але й необхідний, оскільки це 
певна культурна система, яка дає змогу пере-
давати та взаємно обмінюватися знаннями не 
тільки між поколіннями, а й між народами. 
Також варто зазначити, що глобалізація розгля-
дається як форма кризи національних культур, 
зіткнення історичних об’єднань людей. Ідеться 
передусім про концепцію «схрещення культур», 

яка реально протистоїть концепції «збереження 
чистоти культури».

Глобалізація веде до національної відкрито-
сті, яка своєю чергою забезпечує всебічні зв’язки 
та взаємозалежність між державами. В умовах 
глобалізаційних процесів змінюється все, зокрема 
й культура; як «обмін символами» вона сприяє 
зникненню традиційних кордонів і появі нових 
(цивілізаційних) зв’язків, оскільки є новою систе-
мою, яка впливає на світові процеси.

На сучасному етапі розвитку людського 
суспільства, який характеризується появою нових 
і вдосконаленням уже наявних засобів комуніка-
ції й пересування людей земною кулею, широкого 
поширення набуває діалог культурних надбань 
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суспільств (мораль, релігія, етика тощо), вихід-
цями з яких є люди-комунікатори. 

Культура тісно пов’язується з комплексом цін-
ностей, що оберігають люди. Ціннісна орієнтація 
людей поволі, у величезній більшості випадків 
абсолютно непомітно для них самих визначає 
основні особливості їхньої можливої, передбачу-
ваної й реальної поведінки. Специфіка ціннісної 
орієнтації людей володіє досить потужною дина-
мікою розвитку: з одного боку, вона залишається 
основою для регулювання суспільних відносин, 
а з іншого боку, перетворюється на орієнтир для 
наслідування (або ж ненаслідування).

Правила поведінки, закріплені правом, функ-
ціонують у тісній взаємодії з іншими соціаль-
ними регуляторами (мораль, релігія, етика тощо). 
Актуальність дослідження визначається специфі-
кою характеру взаємовпливу різних систем регу-
лювання, що мають свої особливості. Характер 
такого взаємовпливу утворює ще більшу цінність, 
яка потребує не менш ретельного дослідження.

У правничій науці правова культура зазвичай 
розглядається в статичному стані. Такий підхід 
не дає змоги повною мірою розкрити багато 
граней правової культури. У зв’язку з цим нові 
можливості розкриває дослідження діалогу 
правових культур.

Дослідженню проблем діалогу правових куль-
тур присвячено роботи таких вітчизняних науков-
ців, як П. П. Баранов, В. В. Дудченко, Л. О. Мака-
ренко, А. П. Овчиннікова, І. А. Огороднійчук, 
С. М. Скуріхін, С. Р. Станік, І. Ю. Хомишин, 
М. Ф. Целуйко; серед робіт зарубіжних правоз-
навців можна виділити праці Р. Давида, Р. Леже. 
Проблемами діалогу як соціальної реальності 
займалися М. Бубер і Ф. Розенцвейг.

Метою статті є дослідження поняття, умов 
й особливостей діалогу правових культур.

Варто погодитися з С. Р. Станік у тому, що 
сучасний погляд на культуру походить з її плюра-
лістичності: неможливо ігнорувати факт багатоо-
бразності культур, їхньої якісної різниці й націо-
нальної своєрідності. Значний внесок у розвиток 
теорії культури зроблений культурною антро-
пологією, яка відкрила важливі проблеми взає-
мовпливу різноманітного типу культур [1, с. 3].

Кожна культура – лише особливий фокус сві-
тової культури, де на перший план висувається 
деяке особливе поєднання її елементів, яка існує 
лише в процесі взаємопроникнення специфічних 
культур, постійного діалогу з людством.

Взагалі культура – центральне й найбільш 
багатозначне теоретичне поняття культурології. 
Поняттям «культура» ще в Стародавньому Римі 
позначали процес активного впливу людини на 
природу з метою її зміни. Людина, використову-
ючи свої знання й досвід, вносила щось нове, люд-

ське в процес вирощування рослин, «культиву-
вала», змінювала їх. Такий сенс згодом поширився 
й на інші сфери людської діяльності. Наприклад, 
вироблення законів і правил поведінки в Старо-
давньому Римі називали cultura juris, удоскона-
лення писемності – cultura literaturum [2, с. 10].

Уже в давнину взаємодія культур відрізнялася 
різноманітністю форм. У взаємодію вступали, як 
правило, однотипні правові культури. Їхня несу-
місність внаслідок історичної різнотипності була 
ще вкрай рідкісною. Діалог культур відбувався як 
за участю держави (обмін досвідом законотвор-
чості, кодифікацій тощо), так і без неї (торгівля, 
ділові контакти й таке інше). Рідкісним винятком 
був прогрес у розвитку правових культур в резуль-
таті переможної війни.

На характері діалогу правових культур позна-
чався також факт неподільності права й релігії, 
внаслідок чого діалог починався інколи за допо-
могою релігії, а завершувався на рівні права (звер-
нення в іслам неарабських народів, що зумовлю-
вало сприйняття й мусульманського права).

У середньовічній Європі описана картина 
доповнюється тим, що контакти між правовими 
культурами однієї й тієї ж епохи доповнюються 
контактами між правовими культурами, розділе-
ними в історії багатьма століттями. Так, в епоху 
Відродження йшов процес сприйняття давньо-
грецької культури, в нашому випадку філософії, 
що створило основу для звернення до людини як 
вищого початку буття та сприяло майбутньому 
розробленню концепції прав людини.

Рецепція римського права в середньовічній 
Європі зіграла визначну роль у подальшому роз-
витку права в країнах континенту. Вельми важ-
ливо, що рецепцію зумовили потреби ринку, що 
прагнув розвиватися в адекватній правовій формі. 
Тому римську правову культуру сприйняли спо-
чатку в європейському суспільстві, а потім, уже на 
рівні держав, вона склала основу правової куль-
тури законодавчого права.

У Новий та Новітній час одним із напрямів 
взаємодії правових культур у світі став факт коло-
ніального поневолення багатьох країн європей-
ськими державами. Теоретично колоніальний 
режим означав поширення на колоніальну тери-
торію дії права метрополії. Насправді ситуація 
тут мала двоякий характер. На одних терито-
ріях (Північна Америка, Австралія) європейське 
право впроваджувалося майже в чистому вигляді, 
оскільки місцева традиційна культура, а часом 
і її носії тут просто знищувалися. В інших регіо-
нах (Тропічна Африка, Близький і Середній Схід) 
колонізатори зіткнулися з традиційними пра-
вовими культурами, які в ряді своїх параметрів 
виявилися несумісними з європейським правом. 
Така несумісність була обернено пропорційна 
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рівню соціально-економічного розвитку тієї чи 
іншої колоніальної країни.

У колоніях, які були завойовані, англійське 
право значною мірою стикалося з іншими куль-
турами, а корінним жителям дозволялося керу-
ватися місцевим звичаєвим правом. Англійське 
право, як правило, застосовувалося лише до анг-
лійських колоністів.

Цей процес не тільки породжував однаковість, 
а й сприяв адаптації елементів правової культури 
загального права до локальних умов і місцевих 
традицій. В результаті відбувався розвиток різ-
номанітних національних правових систем, що 
яскравіше проявляється в міру становлення наці-
онального права. Загальне право формувалося 
шляхом сприйняття одними країнами досвіду 
інших країн з подібною правовою культурою. 
І хоча колоніальний період пройшов під знаком 
впровадження в колоніях європейського права, 
однак і сьогодні правові культури цих країн поєд-
нують європейські й традиційні елементи.

Дві світові війни в минулому столітті істотно 
вплинули на розвиток законодавства, право-
вої й політичної свідомості в багатьох краї-
нах світу. Так, Ліга націй, а потім Організація 
Об’єднаних Націй були пробою світової спіль-
ноти створити механізм забезпечення міжнарод-
ного миру й безпеки, покликаний не допустити 
повторення подібних катастроф. Як результат, 
агресивна війна вважається сьогодні злочином 
проти людства, а багато держав проголосили 
у своїх конституціях політику миру як один 
з основоположних принципів.

Сьогодні правові цінності все більше пере-
творюються на планетарну, глобальну дій-
сність. Так, кожна держава розвивається на 
основі власного закладеного фундаменту, але 
разом із тим в економіці, політиці, ідеології, 
правовому мисленні й культурі правові цінності 
все більше набувають спільних рис. Політична 
й правова система держав XXI століття харак-
теризується синтезом усіх позитивних сторін 
багатого досвіду людства. Цей досвід підтвер-
джує виникнення демократичної правової дер-
жави й справедливого громадянського суспіль-
ства для стабільного розвитку й соціального 
прогресу. Цей процес відбувається за допомо-
гою діалогу правових культур (шляхом форму-
вання загальнопланетних правових цінностей).

Дослідження процесу формування загально-
планетних правових цінностей актуалізується 
в умовах діалогу правових культур законодав-
чого (романо-германського) й прецедентного 
(англо-американського) права. За словами 
К. Осакве, «у цих двох гілок західної правової 
культури абсолютно різні концепції права, абсо-
лютно різні тлумачення поняття «праворозу-

міння», відповідно протилежні уявлення про зако-
нослухняність громадянина».

Романо-германське розуміння принципу зако-
нослухняності населення засновано на зіставних 
поняттях «право» й «закон» і на співвідношенні 
між ними. В усіх мовах романо-германського 
права, тобто в усіх європейських мовах, крім 
англійської, є два слова для позначення понять 
«право» і «закон»: французькою це droit і loi, 
іспанською — derecho і ley, італійською — diritto 
і legge, німецькою — recht і gesetz, латиною — ius 
і lex. У цих системах мислення закон не ототож-
нюється з правом, а лише є основним джерелом 
права. Відповідно до цього праворозуміння суд 
не створює право, а лише тлумачить і засто-
совує закон до конкретних спорів. Відповідно 
рішення суду не лише не ототожнюється з правом, 
а й навіть не вважається джерелом права.

Навпаки, англо-американська правова куль-
тура має абсолютно протилежну позицію з питань 
співвідношення закону й права, судового рішення 
й права. Мовою англо-американського права, 
тобто англійською, концепція law має чотири різ-
новиди: statutory law (статутне право, закон), case 
law (судове право, судовий прецедент), common 
law (загальне право, основоположні принципи 
права) і private law of the parties (приватне право 
сторін, тобто договір, укладений між приватними 
особами). Прямим результатом цієї розбіжності 
в розумінні концепції права є те, що в романо-гер-
манській правовій культурі принцип законослух-
няності населення застосовується у вузькому 
значенні, тобто щодо власне закону. В англо-аме-
риканській правовій культурі принцип законо-
слухняності населення розуміється в його більш 
широкому сенсі, тобто стосовно всіх різновидів 
права» [3, с. 214].

Практика показує, що контакти з носіями іншої 
правової культури відчутно впливають на правову 
культуру суспільства в цілому. Масштаби впливу 
визначають такі обставини:

1) культурно-правова близькість спільнот, що 
контактують;

2) ступінь сприйняття носіями культури-реци-
пієнта елементів культури-донора; 

3) ступінь зв’язку з іншими елементами куль-
тури суспільства (чим сильніше інтегровані ком-
поненти культури, тим складніше змінити кожен 
з них окремо) [2, с. 302]. 

Наприклад, діалог сучасних правових куль-
тур з правовою культурою Стародавнього Риму 
проходить у формі рецепції не лише основних 
цінностей римського права, а і юридичних 
інструментів гарантування їх захисту. Водночас 
сучасний діалог правових культур законодавчого  
(в яких серед джерел права основне місце посідає 
нормативно-правовий акт) і прецедентного (про-
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відне місце належить прецеденту) права здійсню-
ється у формі взаємного розвитку глобальних цін-
ностей і розповсюдження найбільш ефективних 
засобів їх захисту.

Також варто зазначити, що діалог може роз-
гортатися в надрах правової культури (так званий 
внутрішній діалог). С. М. Скуріхін указує: «Вну-
трішній діалог – це діалог, який розгортається 
в культурі, до складу якої входять дві, три й більше 
субкультур, що відчувають потребу у взаємних 
контактах» [2, с. 302]. Прикладом внутрішнього 
діалогу в правовій культурі може бути правова 
система Англії. 

Історично англійське право спочатку являло 
собою неписане право (lex non scripta), велика 
частка якого збереглась і сьогодні в правовій 
системі Англії. Проте його зміст дещо змінився. 
Одночасно з формуванням системи формалізо-
ваних писаних джерел правової системи Англії 
відбувався процес збирання й осмислення міс-
цевих неписаних джерел права. Правові норми, 
що застосовувалися в певній місцевості, уніфіку-
вались і включалися до загального права Англії. 
Відбувався процес діалогу правових субкультур, 
у яких домінували інколи різні цінності, у тери-
торіально обмежених місцевих соціальних фор-
муваннях з одночасним їх уніфікуванням задля 
врегулювання ширшого кола відносин на тери-
торії всієї країни. 

Діалог місцевих субкультур й об’єднання 
правової системи Англії здійснювалося не лише 
державними органами, а й на доктринальному 
рівні. Активна участь доктринальної думки 
в процесі об’єднання права Англії поспри-
яла сприйняттю загального права населенням 
і юристами-практиками.

Правова система Англії, що поєднала в собі 
й уніфікувала місцеві неписані правові джерела, 
згодом почала вбирати в себе здобутки каноніч-
ного й римського права задля врегулювання нових 
і досі не врегульованих відносин. Так, перед 
початком діалогу з іншими правовими системами 
й культурами в правовій системі Англії було забез-
печено внутрішній діалог й об’єднання.

Водночас варто зазначити, що жодна держава, 
жодна соціально-політична система не можуть 

наосліп впроваджувати зовнішні, чужі моделі 
(стандарти). У минулому столітті більшовики 
намагалися запровадити на території колишнього 
СРСР (і, зокрема, в нашій країні) комуністичні 
погляди, ідеї та спосіб життя. Частково вони це 
завдання виконали, але щойно виникла можли-
вість національного демократичного розвитку, 
республіки відмовилися від комуністичних погля-
дів. Тому що комунізм був чужим світоглядом, 
ідеєю, способом життя, який з часом намагалися 
нав’язати силоміць, і він був побудований на кон-
цепції владарювання одного соціального шару, 
класу й ідеології над цілим суспільством.

Проаналізувавши вищевикладене, вважаємо, 
що діалог правових культур – це зумовлений істо-
ричними, соціально-економічними факторами про-
цес взаємовпливу, запозичення й адаптації право-
вих цінностей з однієї правової культури в іншу.

В процесі діалогу правових культур важливу 
роль відіграють історичні умови його ведення. 
Вже з давнини взаємодія культур відрізнялася різ-
номанітністю форм (обмін досвідом, звернення до 
віри, рецепція, поширення права країни метропо-
лії, глобалізація тощо). Водночас варто зауважити, 
що діалог може розгортатись у надрах правової 
культури (так званий внутрішній діалог). Прикла-
дом внутрішнього діалогу (діалогу субкультур) 
у правовій культурі є англійське загальне право, 
яке ввібрало в себе, одночасно з їхньою уніфіка-
цією, цінності територіально обмежених місце-
вих соціальних формувань задля врегулювання 
ширшого кола відносин на території всієї країни.

На сьогодні правові цінності все більше пере-
творюються на планетарну, глобальну дійсність. 
Так, кожна держава розвивається на основі влас-
ного закладеного фундаменту, але разом із тим 
в економіці, політиці, ідеології, правовому мис-
ленні й культурі правові цінності все більше набу-
вають спільних рис.

Активна участь правової культури в діалозі 
з сусідніми правовими культурами та її об’єк-
тивне самоосмислення, ймовірно, забезпечить її 
найбільш динамічний і успішний розвиток й адап-
тацію до постійно змінюваних економічних, соці-
альних, політичних і культурних реалій, а отже, 
забезпечить більшу стабільність її існування.
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Наступність у діяльності прокуратури
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У науковій статті на основі аналізу здійснено дослідження історичних 
передумов становлення й розвитку діяльності прокуратури 
Стародавньої доби, надання періодизації, визначення завдань 
аналізу історичних тенденцій, розвитку діяльності прокуратури  
як системи органів захисту прав і свобод громадян й інтересів  
держави, виокремлення історичного значення такої діяльності 
в системі прокуратури. 
Закон «Про прокуратуру» в ст. 1 визначає наступність у діяльності 
прокуратури такими словами: «…прокуратура України становить 
єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим Законом, здійснює 
встановлені Конституцією України функції з метою захисту прав 
і свобод людини, загальних інтересів суспільства та держави».  
У ст. 3 Конституції України проголошено, що людина, її життя і здоров’я, 
честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю, а утвердження й забезпечення прав 
і свобод людини є головним обов’язком держави.
Формування інституту прокуратури в різних країнах відбувалося 
протягом тривалого історичного періоду, часто в суперечливих 
умовах, що стало причиною існування в наш час декількох основних 
моделей її організації та діяльності. У зв’язку з євроінтеграційними 
прагненнями України виникає необхідність узгодження принципів 
організації, напрямів, форм і методів діяльності прокуратури  
України з прокуратурами різних держав. Саме тому необхідно 
дослідити загальні особливості становлення інституту прокуратури 
в різних державах, визначивши ті чинники, що сприяли формуванню 
сучасної моделі прокуратури.
Отже, аксіомою слід вважати думку, що сучасний стан будь-якого 
явища не можна зрозуміти поза його історичним розвитком, оскільки 
сам він є результатом цього процесу. І немає сумнівів у тому, що 
об’єктивне, компетентне й наукове розуміння попереднього історико-
правового досвіду сприятиме осмисленню сьогоднішньої державно-
правової дійсності. Дотримання цих умов дало б змогу уникнути 
помилок у майбутньому й мінімізувати уже завдану ними шкоду.

Ключові слова: 
прокурор, прокуратура, періоди 
становлення й розвитку про-
куратури, історичний процес. 
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In the scientific article on the basis of the analysis there is a research of historical 
preconditions of formation and development of activity of prosecutor’s office 
of Ancient days, granting periodization, definition of tasks of the analysis 
of historical tendencies, development of activity of prosecutor’s office as system 
of protection of the rights and freedoms of citizens and interests of the state.
Determining the continuity in the activities of the prosecutor’s office, according 
to the Law «On the Prosecutor’s Office» in Art. 1 “the Prosecutor’s Office 
of Ukraine constitutes a single system which, in the manner prescribed by 
this Law, performs the functions established by the Constitution of Ukraine 
in order to protect human rights and freedoms, the general interests of society 
and the state”. In Art. 3 of the Constitution of Ukraine declares that a person, 
his life and health, honor and dignity, inviolability and security are recognized 
in Ukraine as the highest social value, and the establishment and protection 
of human rights and freedoms is the main duty of the state.
The formation of the institution of the prosecutor’s office in different countries 
took place over a long historical period, often in contradictory conditions, 
which led to the existence in our time of several basic models of its organization 
and activities. In connection with the European integration aspirations 
of Ukraine, there is a need to coordinate the principles of organization, 
directions, forms and methods of activity of the Prosecutor’s Office of Ukraine 
with the prosecutor’s offices of different states. That is why it is necessary to 
study the general features of the formation of the institution of the prosecutor’s 
office in different countries, identifying the factors that contributed to 
the formation of a modern model of the prosecutor’s office.
Thus, the axiom should be considered the idea that the current state of any 
phenomenon can not be understood outside its historical development, because 
it is the result of this process.

Key words:
prosecutor, prosecutor’s office, 
period of formation and develop- 
ment of the prosecutor’s office, 
historical process

Succession in the prosecutor’s office activity
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Сучасний стан розвитку вітчизняного суспіль-
ства, євроінтеграційний курс України, а також пра-
вові, економічні, політичні й інші державотворчі 
процеси, що відбуваються в нашій країні, вима-
гають активізації демократичних перетворень, 
у тому числі продовжуючи реформування сис-
теми прокуратури.

Закон «Про прокуратуру» визначає наступ-
ність у діяльності прокуратури в ст. 1 такими 
словами: «…прокуратура України становить 
єдину систему, яка в порядку, передбаченому цим 

Законом, здійснює встановлені Конституцією 
України функції з метою захисту прав і свобод 
людини, загальних інтересів суспільства й дер-
жави». У ст. 3 Конституції України проголошено, 
що людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю, а утвердження 
й забезпечення прав і свобод людини є головним 
обов’язком держави [1]. 

Формування інституту прокуратури в різних 
країнах відбувалося протягом тривалого істо-
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ричного періоду, часто в суперечливих умовах, 
що стало причиною існування в наш час кіль-
кох основних моделей її організації й діяльно-
сті. У зв’язку з євроінтеграційними прагнен-
нями України виникає необхідність узгодження 
принципів організації, напрямів, форм і  
методів діяльності прокуратури України з про-
куратурами різних держав. Саме тому необхідно 
дослідити загальні особливості становлення 
інституту прокуратури в різних державах, визна-
чивши ті чинники, що сприяли формуванню 
сучасної моделі прокуратури.

Отже, аксіомою слід вважати думку, що сучас-
ний стан будь-якого явища не можна зрозуміти 
поза його історичним розвитком, оскільки сам 
він є результатом цього процесу. І немає сумні-
вів у тому, що об’єктивне, компетентне й наукове 
розуміння попереднього історико-правового дос-
віду сприятиме осмисленню сучасної держав-
но-правової дійсності. Водночас має враховува-
тися необхідність збалансованого й динамічного 
розвитку юридичної науки в Україні з огляду на 
особливості того становища, в якому перебувають 
українська держава й право сьогодні. Дотримання 
цих умов дало б змогу уникнути помилок у май-
бутньому й мінімізувати вже завдану ними шкоду.

Питанню історико-правового аналізу діяльно-
сті України у своїх наукових працях приділяли 
увагу такі вчені: Р. І. Басараб, О. А. Гавриленко, 
Л. Р. Грицаєнко, С. О. Жувака, Ф. В. Кашарський, 
М. В. Мельников, М. Т. Стефанчук, В. В. Сухонос, 
Є. О. Харитонов, Ю. С. Шемшученко та інші. 

Наступність у діяльності прокуратури Старо-
давньої доби формується двома історико-право-
вими засадами зарубіжного й вітчизняного досвіду.

По-перше, виокремлюючи зарубіжний дос-
від, зародження первинних функцій прокура-
тури зараховується до часів Стародавнього Риму.  
За правління імператора Августа важливого зна-
чення набула діяльність прокураторів (від лат. 
procurator – завідувач, управитель, розпорядник, 
повірений), яким доручали збір податків, управ-
ління невеликими провінціями, різноманітні гос-
подарські функції. Прокуратори призначались із 
вершників, а також вільновідпущеників. З імпера-
торських вільновідпущеників і рабів комплекту-
валися нижчі чини імператорської бюрократії, яка 
набула згодом виняткового значення в державі.

Взагалі вперше посада прокурора була визна-
чена римським філософом-стоїком Рутилієм 
Публієм в історичних документах II–І ст. до н. е. 
А згодом Рутилій Руф Публій був призначений 
розпорядженням імператора Августа прокурато-
ром тодішньої провінції Риму – Азії. На цій посаді 
Публій чинив активну протидію різноманітним 
формам зловживань відступників закону, які були 
вихідцями із соціального прошарку вершників. 

Отже, зародження прокуратури визначається 
правлінням римського імператора Августа (Гай 
Юлій Цезар Октавіан, 63 р. до н. е. – 14 р. н. е.), 
який уперше ввів інститут прокуратора в про-
вінціях Римської імперії. Посада прокуратора як 
державного чиновника запроваджувалася з уве-
денням Августинської Конституції. Така особа 
насправді була слугою імператора з представ-
ницькою владою. 

Згодом посада прокуратора згадується в 47 р. 
до н. е. Імператор Риму Юлій Цезар тоді призначив 
Антипатра прокуратором Іудеї, яка у 6 р. до н. е. 
стане римською провінцією.

Збереглися відомості про життя й діяльність 
ще двох прокураторів Іудеї – Антонія Фелікса 
та Порція Феста. Вони також збирали податки 
з населення й наглядали за виконанням наказів 
римських імператорів. У період І–ІІ ст. н. е. в Рим-
ській імперії нараховувалося 44 провінції, і в кож-
ній з них були прокуратори. 

Окрім того, в самому місті Римі були найріз-
номанітніші прокураторські посади (прокура-
тури), що належали до фінансової галузі (напри-
клад, procurator aerarii maioris – міністр фінансів 
і procurator rei privatae – завідуючий фіском). Оби-
дві посади своєю чергою мали в підпорядкуванні 
інших прокураторів. Ці посадовці йменувалися за 
сферами своєї фінансової діяльності: procurator 
metallorum (завідуючий збиранням податків з руд-
ників), procurator ludorum (завідуючий податками 
з ігор), procurator aquarum (завідуючий збиранням 
податків із водогону) тощо [3, с. 1032].

Остаточно інститут прокураторів у Римській 
імперії закріпився за часів правління імператора 
Клавдія І, який вважав їх управителями госпо-
дарств. До обов’язків прокураторів входив нагляд 
за законністю й своєчасністю збирання подат-
ків посадовими особами, які управляли землями 
імператора, повіреними в державних справах, 
а також повіреними римських громадян у судових 
і комерційних справах. Також вони мали право 
приймати судові рішення щодо справ державної 
казни. Також у Римській імперії були так звані 
головні прокуратори, їх призначали майже на 
всі вищі адміністративні посади, які не обіймали 
особи сенаторського звання. Згодом імператор 
Клавдій розширив права прокураторів, вони стали 
виносити судові рішення. Так, з V cт. Східна Рим-
ська імперія мала багато інститутів, у тому числі 
інститут прокураторів, які почали систематично 
брати участь у судочинстві з VI ст. [4, c. 611].

Так само й Стародавня Греція є колискою сві-
тової цивілізації, а її правова думка була базовою 
для юриспруденції майбутніх поколінь. До того ж, 
учення грецьких мислителів визначало концепту-
альний вплив на розвиток і формування контроль-
но-наглядових інститутів.
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З ім’ям Перікла, одного з найвідоміших полі-
тичних діячів античності, пов’язані нові ради-
кальні демократичні реформи. Перебуваючи на 
посаді стратега у 444–429 р. до н. е. (з перервами), 
цей лідер демосу провів ще ряд реформ. Афіни 
стали сильною державою, яка багато в чому визна-
чала внутрішню й зовнішню політику всієї Греції. 
На певний час Афіни стали найбільшим культур-
ним і торговим центром усього Середземномор’я.

Крім того, колегія архонтів за часів Ефіальта 
перетворилася на суд у справах про умисні вбив-
ства й підпали. Дев’ять архонтів і секретар оби-
ралися жеребом по одному від кожної філи. Щоб 
бути об’єктивними, члени цього суду часто засі-
дали вночі, під час процесу вони надягали на очі 
пов’язки. Справи розбійників, крадіїв розглядав 
особливий суд, так звана колегія одинадцяти. 
За дотримання законів, охорону громадського 
порядку відповідали один з архонтів і його поміч-
ники. Архонту підпорядковувалася поліція, яка 
не лише виловлювала злочинців, а й вистежувала 
таємні збори, спостерігала за розважальними  
зборищами, бенкетами тощо.

Так, в античну добу громадянське суспільство 
і його судовий устрій не передбачали умов, у яких 
могли б сформуватися функції, притаманні ниніш-
ній прокуратурі. Цілком очевидно, що обвинува-
чення злочинців належало чинити самому потер-
пілому, а поширення публічного права сприяло 
розвитку професійного й кваліфікованого обви-
нувачення. Однак доречно зауважити, що чіткого 
поділу судових функцій щодо підтримання обви-
нувачення, процесуального керівництва розсліду-
вання, правового захисту, провадження слідства 
в стародавніх грецьких полісах не відбувалося. 
Залежно від обставин у різних судових процесах 
одна особа могла виконувати неоднакові завдання, 
навіть протилежні. Суд діяв відокремлено від 
влади й не належав до системи державних орга-
нів, тому діяльність таких обвинувачів відбува-
лася на громадських засадах [5, с. 143]. 

В історії державотворення Греції чільне місце 
належить Афінам, де в період розквіту демокра-
тії основним джерелом права був закон. З цього 
часу з’являються справжні, тобто професійні, 
юристи, оскільки для ефективної участі в судах 
вимагалося знання права [6, с. 223]. За цих умов 
у таких процесах обвинувачами могли бути не 
лише потерпілі, а також їхні родичі й друзі, тим 
самим забезпечувалася нинішня функція пред-
ставництва інтересів громадянина в суді. 

Обвинувач і обвинувачений могли давати свід-
чення, вимагати допиту свідків, надавати речові 
докази. Показання запечатувалися в спеціальну 
посудину й у такому вигляді представлялися суду. 
Основним елементом судового слідства були про-
мови сторін (вони зазвичай вимагали прочитати 

свідчення, надані на попередньому слідстві, або 
оголосити відповідний закон). Присяжні були 
вправі прийняти будь-яке рішення. За наявно-
сті сумнівів усі доводи тлумачилися на користь 
обвинуваченого. Отже, у діях присяжних спо-
стерігаємо ознаки прокурорської функції щодо  
організації й процесуального керівництва розслі-
дуванням, а також нагляд за належністю прове-
дення процесуальних дій.

Так, у грецьких містах-державах були відомі 
сикофанти (професійні донощики й шпигуни). 
У демократичних Афінах вони здебільшого висту-
пали як професійні обвинувачі, що набули репу-
тації шантажистів і наклепників. Роль сикофантів 
полягала в розповсюджуванні неправдивих чуток, 
вони діяли як шантажисти й могли завдати шкоди 
репутації або зруйнувати кар’єру політичного 
діяча. Проте сикофанти були вправними орато-
рами, здатними маніпулювати громадською дум-
кою [7, с. 131]. 

Функція представництва в суді й підтримання 
обвинувачення вбачається також у синегорів, які 
виступали як громадські обвинувачі після того, 
коли справа передавалася до суду [8, с. 339]. Крім 
того, прототипи державних контрольно-наглядо-
вих функцій і кримінального переслідування були 
вже в Стародавньому Єгипті й Китаї. 

Так, в Стародавньому Китаї деякі функції 
були схожі з функціями прокурорського нагляду. 
У 221 р. до н. е. імператором Цинь Шіхуанді  
Піднебесна імперія була поділена на 36 областей. 
На кожну з них були призначені свої губернатори, 
військові коменданти й імперські інспектори.  
Ці урядовці здійснювали контроль один над одним. 
Імператор виконував роль прокурора – наглядав за 
точним і неухильним дотриманням законів. 

Стосовно Стародавнього Єгипту історичні 
документи вказують на існування офіційного роз-
шуку злочинців, який здійснювався спеціальними 
агентами (магіані). Зібрані ними відомості пере-
давалися суддям для вивчення й покарання вин-
них, як також забезпечували нагляд за дотриман-
ням законності.

Характерним є те, що ні в Стародавньому 
Єгипті, ні в Стародавньому Китаї службові особи, 
які були наділені контрольно-наглядовими повно-
важеннями, не брали активної участі в судовому 
процесі. Повноваження спеціально уповноваже-
них службових осіб щодо захисту інтересів дер-
жави під час судового процесу почали виділятися 
значно пізніше, у період Середньовіччя [9, с. 5].

У країнах Європи створення прокуратури 
відносять до XIV–XIX ст. Інститут прокуратури 
в сучасному розумінні виник у Франції на початку 
XIV ст. з метою захисту потреб й інтересів коро-
лівської влади. Філіпп IV зі свого оточення при-
значив першими прокурорами Гійома Ногаре, 
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Гійома Пельз’яна, П’єра Дубуа, які завжди нама-
галися «знайти» законну підставу для вимог 
короля. На це вказує також те, що в той час під 
терміном «прокурорські працівники» розуміли 
«людей короля», йоги слуг й агентів. До кінця 
XIII ст. усіма місцевими справами короля займа-
лися спеціальні чиновники: бальї – на півночі 
й сенешали – на півдні Франції. Виданий Філіп-
пом IV Вродливим ордонанс від 25 березня 
1302 р. доволі чітко визначив становище, що мали 
королівські прокурори при парламентах у цен-
тральних містах – Парижі, Турі й Руані, а також 
при судах нижчого рівня. Обов’язком прокура-
тури був захист законів, насамперед в інтересах 
корони, а також кримінальне переслідування зло-
чинців. До певної міри вона виконувала й функції 
фіскального представництва [10, с. 371].

Слідом за Францією інститут прокуратури було 
створено в Німеччині, Англії й Шотландії, Росій-
ській імперії, а потім і в інших країнах. Україна 
впродовж віків не знала ні рабства, ні інквізиції, 
а її законодавство вирізнялося динамічним роз-
витком, сприйняттям позитивного досвіду цивілі-
зації та самобутністю.

У 1722 р. російський цар Петро І запровадив 
французьку модель спеціального контролюю-
чого державного органу – «государеве око», про-
куратуру при надвірних судах, яка повинна була 
слідкувати за правильністю судового процесу 
й наглядати за центральними й місцевими адмі-
ністративними органами. Окрім того, російський 
прокурор повинен був наглядати за діяльністю 
Сенату й колегій, до того ж повністю підпоряд-
ковувався імператору. Протягом довгого часу 
прокурори ототожнювалися тільки з державним 
обвинуваченням і сприймалися як працівники 
каральних органів.

У 1864 р. прокуратуру в Росії в процесі судової 
реформи імператора Олександра ІІ було значно 
демократизовано, вона здебільшого виконувала 
процесуальні функції в ході кримінального судо-
чинства й уже не здійснювала тотального контр-
олю за роботою цих державних органів. Так, 
у ХІХ ст. склалася прокурорська система на чолі 
з генерал-прокурором. 

Отже, можна зробити висновок, що ще в старо-
давні часи прокурори мали обов’язки слідкувати 
за правильністю судового процесу, але все ж це 
не була та посадова особа, якою зараз є прокурор 
[11, с. 39–41].

Сучасний етап реформування прокуратури 
в Україні, пошук й опрацювання її оптимальної 
моделі, ефективної в реальних умовах сього-
дення, зумовлює перегляд не лише обсягу й змісту 
прокурорської компетенції, але й організаційної 
структури системи. Враховуючи, що призначення 
останньої полягає в практичній реалізації пер-

шої, між особливостями організації (побудови) 
системи органів прокуратури в цілому, структу-
рою робочих апаратів її органів, з одного боку, 
та результативністю, ефективністю діяльності, 
з іншого, є тісний зв’язок.

По-друге, маємо відокремити історико-правові 
засади вітчизняного досвіду на території ниніш-
ніх українських земель, утворення правової сис-
теми, а разом із нею певні функції прокуратури на 
території сучасної України.

Саме зародження прокуратури на україн-
ських землях було визначено в 1578 р. на сеймі 
Речі Посполитої, де було створено особливий для 
України трибунал – Луцький. Це був вищий суд 
для України, його дія поширювалася на Київське, 
Волинське та Брацлавське воєводства. А в 1579 р. 
в Батурині було утворено Український трибунал, 
який складався із семи департаментів. Депутати 
трибуналу щорічно обирали прокурора (інстига-
тора), який наглядав за чинністю подання позо-
вів до трибунальського суду. Водночас інститут 
інстигаторства стає прототипом і першоосновою 
інституту сучасної прокуратури, а його діяльність, 
спрямована на захист королівських і суспільних 
інтересів, – базою для подальшого становлення 
й розвитку правозахисної функції прокуратури. 
Посада прокурора збереглася в Україні й у XVII ст. 
В українському трибуналі разом із гетьманом, 
генеральним писарем, генеральним возним, гене-
ральними суддями та іншими вищими чинами 
засідав і прокурор.

Дослідивши розвиток державотворчих про-
цесів на українських землях у стародавню добу, 
зауважимо, що на той час не було інституту  
прокуратури. Проте сама система правозахисту 
тих часів створювала передумови як для ство-
рення прокуратури, так і для суті її правозахис-
ного потенціалу.

Понад десять тисяч років тому наші далекі 
предки мали свої звичаї, про що свідчать численні 
написи на Кам’яній Могилі. Цікавим є той факт, 
що архів щодо Кам’яної Могили містить відомо-
сті й про тих осіб, які мали право здійснювати суд, 
застосовуючи, можливо, прокурорські функції, 
нехай і примітивні. Поки що ці написи – перше 
у світі згадування про традиції судочинства, 
а також про людей, на яких були покладені функ-
ції прокуратури. Роль прокурора, який повинен 
був здійснювати нагляд за виконанням людиною 
законів, покладалася на правителя.

Так, удаючись до вирішення питання про 
виникнення функцій прокуратури, маємо зверну-
тися до ранніх міфологічних і релігійних погля-
дів на розв’язання окремих конфліктних ситуацій 
у суспільстві, що перебувало на протодержавному 
щаблі свого розвитку; свідчень про деякі харак-
терні риси судового розгляду справ у скіфо-сар-
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матських ранньодержавних утвореннях й анти-
чних державах [12, с. 496]. 

Так, відомо, що стародавнім сарматам, скіфам, 
які заселяли українські землі із середини І тис.  
до н. е. до V ст. н. е., була притаманна своєрідна 
правова система, яка передбачала особливу форму 
контролю за дотриманнями звичаєвого права. 

За часів Геродота у скіфському суспільстві був 
демократичний орган – народні збори всіх вої-
нів, на яких обговорювалися важливі питання, 
зокрема престолонаслідування. Згодом у скіфів 
склався апарат державного управління з найближ-
чих родичів, найвідданіших слуг і військової вер-
хівки. Найвпливовіші з них складали наближений 
до царя дорадчий орган – царську раду.

У скіфів судовий розгляд відбувався в змагаль-
ному порядку, справа порушувалася за звернен-
ням самого потерпілого чи його родичів (в разі 
його вбивства). Встановлення особи винного, роз-
шук і виявлення злочинця та притягнення його до 
суду, збирання й подання доказів, доведення вини 
обвинуваченого, а іноді й визначення міри й сту-
пеня покарання покладались на самого потерпі-
лого (чи його родичів). Однак зарано було вести 
мову про виокремлення власне прокуратури, 
а оскільки вирішення спорів покладалося на ради 
старійшин, народні збори скіфів і царську раду, 
то про розмежування функцій запобігання злочи-
нам і досудового розслідування говорити не дово-
диться. Разом із тим відсутні фактичні підстави 
для заперечення участі у відповідних процедурах 
суб’єктів, що за своїми повноваженнями були 
наближені до сучасного прокурора, як і для того, 
щоб достеменно стверджувати про відсутність 
проведення дій, подібних за сутністю до сучасних 
методів запобігання злочинам.

У межах вітчизняної гілки прокуратури щодо 
рабовласницьких державних утворень і право на 
території сучасної України (VІІ ст. до н. е. – V ст. н. е.) 
реалізується наглядовими функціями за дотриман-
ням правових норм в Ольвії, Херсонесі та Малій 
Скіфії, крім того, формуванням перших спеціалі-
зованих магістратур, які здійснювали ці функції 
нарівні з провадженням слідства та судочинства. 

У VII ст. до н. е. скіфи налагодили певні 
зв’язки з грецькими поселенцями, здебільшого 
з еллінами. Виявлені твори VI–II cт. ст. до н. е. 
Гекатея з Мілета, Геродота, Ефора, Діодора 
Страбона, Гая Плінія Старшого та Клав-
дія Птолемея дають можливість простежити 
наглядові функції, які належали народним  
зборам, радам міст, колегіям, а також своєрід-
ним попередникам сучасних прокурорів – номо-
філакам (стражам законів), що повинні були 
стежити за оформленням законів, поведінкою 
людей і посадових осіб і вимагали від них  
виконання законів. 

Крім номофілаків, була колегія продиків – юри-
дичних радників, які також виконували наглядові 
функції. Особливий інтерес викликає діяльність 
інституту продиків (προδικος – право, заступник, 
захисник). Вперше ця магістратура з’явилася 
в Ольвії та Херсонесі. Однак, на відміну від бага-
тьох інших магістратур, посада продика не була 
колегіальною. За припущенням О. А. Гавриленка, 
імовірно, продики надавали юридичні консульта-
ції, в деяких випадках могли представляти сто-
рони в суді та, можливо, здійснювали нагляд за 
дотриманням законності.

Наступним після номофілаків і колегії проди-
ків треба назвати агоранома. До його обов’язків 
належав нагляд за ринками, їх упорядкуванням, 
правильне ведення торгівлі, збір до державної 
казни торгових податків і мита, нагляд за станом 
законності в місті.

В Ольвії в VI ст. до н. е. обвинувач мав право 
брати участь у судочинстві. Був час, коли так звані 
прокуратори керували маєтками, бібліотеками 
й господарством. Посада ця продавалася, пере-
давалася у спадщину. У державних утвореннях  
Північного Причорномор’я правова система, 
у тому числі контроль за дотриманням звичаїв 
і законів, багато в чому походила зі Стародавньої 
Греції [13, с. 8.].

Отже, перші свідчення про магістратів, які 
виконували правоохоронні функції, та правові 
норми, якими регулювалася їхня діяльність на 
півдні сучасної України, належить до другої поло-
вини І тис. до н. е. Спочатку це були окремі магі-
стратури античних полісів Північного Причор-
номор’я. Крім уже згаданих, функції нагляду за 
виконанням законів в інших полісних поселеннях 
Північного Причорномор’я здійснювали тією чи 
іншою мірою різні царські урядовці – головний 
державний секретар, лохаг (воєначальник), керів-
ник міста, царський секретар, наварх, завідувач 
священних справ та інші. 

Так, синдик (грец. Σύνδικος), або синьогора 
(συνήγορος), є захисником у судах у Стародавніх 
Афінах після вигнання 30 тиранів, які встановлю-
вали особливий орган для розгляду питань про 
передачу конфіскованого майна приватній особі 
або державі, та в полісах Північного Причорно-
мор’я, що пред’являють своє право на отримання 
такого майна або його частини.

Також у грецьких полісах дотримання норм 
звичаєвого права й полісного законодавства 
в межах своєї компетенції контролювали архонти 
й есимнети. 

Магістрати здійснювали нагляд за дотриман-
ням норм моралі, релігійних приписів пересіч-
ними громадянами, контроль за дотриманням 
норм, що регламентували відносини у сфері 
торгівлі, діяльність підпорядкованих магістратів 
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тощо. Усі магістрати зазвичай обиралися Екле-
зією підняттям рук або за жеребом з числа пов-
ноправних громадян і виконували окремі функції 
державної влади й управління. 

Наприклад, у Боспорському царстві на посади 
магістрати могли призначатися царем або його 
намісниками. Спеціально-юридична природа 
їхнього статусу зумовлювалася завданнями 
й функціями цих органів і характером влад-
но-службових повноважень, якими були наділені 
магістрати [14, с. 380].

З херсонеських декретів на честь Тита Авре-
лія Кальпурніана Аполлоніда та його дружини 
Пауліни (174 р.) стало відомо, що він, римський 
прокуратор, прибув до Херсонеса незадовго до 
174 р. Щоб пошанувати прокуратора, який прибув 
до Херсонеса, городяни зібрали народні збори за 
участю перших громадян демосу й іншого насе-
лення. Назвавши Аполлоніда рятівником (соте-
ром) і вождем світу, надавши йому небачених 
привілеїв і почестей, херсонесити вперше у своїй 
історії видали декрет і на честь жінки-іноземки – 
дружини прокуратора Аврелії Пауліни. Народні 
збори й рада поліса нагородили її золотим він-
ком і постановили оголосити їй подяку народу за 
заслуги на народних гуляннях.

Так, у Херсонесі Таврійському також діяла 
колегія номофілаків – охоронців закону. Їхні функ-
ції були наближені до сучасних прокурорських 
більше, ніж прокураторів часів Римської імперії 
(насамперед тому, що посада прокуратора була 
високою, на неї призначали представників приві-
лейованого стану вершників; прокуратори, керу-
ючи невеликими провінціями, збирали податки). 
Номофілаки повинні були наглядати за точністю 
виконання чинних законів і вносити нові на роз-
гляд народних зборів. Узагалі перелік посадових 
осіб у Херсонесі й інших містах-полісах Північ-
ного Причорномор’я, які виконували функції, 
властиві нинішній прокуратурі, чималий.

У VIII–ІХ ст. у Херсоні (так називався Херсо-
нес) функції прокурорського нагляду здійсню-
вав кір провінційний імперський чиновник. До 
цього потрібно додати, що зародження первинних 
функцій прокурорського нагляду спостерігається 
й в інших полісах – Ольвії Понтійській і Борис-
фені, двох із найбільших давньогрецьких міст Пів-
нічного Причорномор’я в VI ст. до н. е. – IV ст. н. е. 

Наприкінці II ст. н. е. в Херсонесі була велика 
кількість домів розпусти. Ці розважальні уста-
нови, як правило, обслуговували легіонерів рим-
ських когорт, які протягом століть з перервами 
дислокувались у місті. Утіхи римлян приносили 
полісу неабиякі прибутки, які ділили між містом 
і гарнізоном. Проте римляни вирішили, що від-
веденої долі їм замало, і почали привласнювати 
більшу суму, ніж для них призначалася. Це викли-

кало незадоволення херсонеситів, і вони зверну-
лися зі скаргою до прокуратора Мезії, аби той від-
новив справедливість. Скаргу від імені громадян 
підписали архонти.

Прокуратор Мезії погодився зі скаржниками, 
і прибутки публічних домів знову почали ділити 
справедливо. Проте справа набула такого розго-
лосу, що тексти всіх листів (і навіть їхні копії) 
вибили на камені, який установили на видному 
місці. Отже, прокуратори інколи вирішували такі 
делікатні питання, як податок з розпусти.

У дослідженнях сучасних істориків трапля-
ється назва ще однієї державної посади в полісах 
Північного Причорномор’я – мольпа. В Ольвії 
Понтійській, як і в Милеті, великому грецькому 
полісі на території Малої Азії, «мольпи контро-
лювали складання списків громадян поліса, вико-
нання законів про права громадян і піроксенів 
<…> відігравали важливу роль у політичному 
й громадському житті».

У скіфських ранньодержавних утвореннях 
(VII ст. до н. е. – IV ст. н. е.) нагляд за дотри-
манням норм, згідно з якими мало відбуватися 
судочинство, здійснювався насамперед царями 
та їхніми намісниками. Так, у період розвитку 
звичаєвого права була сформована наглядова 
функція й у деспотичних володарів скіфської 
держави. У скіфів норми права були для захи-
сту життя, майна, привілеїв царської сім’ї й  
родоплемінної знаті. Царю належала верховна 
власність на землю, отже, ним було встанов-
лено чіткий порядок її використання. А якщо 
була наглядова функція, то, звичайно, існували 
й наглядачі [15, с. 100].

У скіфів судовий розгляд відбувався в змагаль-
ному порядку: справа порушувалася за звернен-
ням самого потерпілого чи його родичів (у разі 
його вбивства). Встановлення особи винного, роз-
шук і виявлення злочинця та притягнення його до 
суду, збирання й подання доказів, доведення вини 
обвинуваченого, а іноді й визначення міри й сту-
пеня покарання покладалися на самого потерпі-
лого (чи його родичів).

Прообраз правоохоронної діяльності був 
і в генуезьких колоніях Північного Причорно-
мор’я. У 1266 р. генуезці домоглися від ставле-
ника Золотої Орди в Криму Мангу-хана передачі 
їм у володіння Кафи. Однією з найважливіших 
магістратур Кафи стала магістратура синдиків, 
що виконувала переважно контрольно-наглядові, 
судові й правоохоронні функції. Синдики мали 
право здійснювати слідство й передавати суду 
всіх чиновників Кафи й інших місцевостей, що 
перебували в межах їхньої юрисдикції та вчиняли 
службові зловживання [16, c. 193]. 

В межах вітчизняної гілки прокуратури, що 
характеризуються суттєвою специфікою й відо-
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бражають відповідні історичні особливості роз-
витку державності та державних інституцій 
на території сучасної України, а саме: перший 
період, рабовласницькі державні утворення 
і право на території сучасної України (VІІ ст.  
до н. е. – V ст. н. е.) реалізується наглядовими 
функціями за дотриманням правових норм в Оль-
вії, Херсонесі та Малій Скіфії; крім того, форму-
вання перших спеціалізованих магістратур, які 
її здійснювали нарівні з функцією провадження 
слідства або здійснення судочинства. 

Досліджуючи розвиток державотворчих про-
цесів на українських землях часів Стародавнього 
світу, слід зауважити, що на той час не існувало 
такого державного інституту, як прокуратура, 
а захист прав здійснювався, як правило, само-
стійно, через суди. Проте сама система право-
захисту тих часів створювала передумови для 

створення як самої прокуратури, так і суті її пра-
возахисного потенціалу.

Історичний досвід показує, що потреба в інсти-
туті прокуратури України, який організовує управ-
ління й керівництво централізованою системою 
органів прокуратури України з властивою тільки 
їй сукупністю завдань функцій і повноважень, стає 
особливо гострою в періоди корінних перетворень 
у суспільстві, а також в державному устрої. Про-
куратура від самого свого історичного зародження 
завжди розглядалася як один із ключових елементів 
державного апарату, який був дієвим інструментом 
розвитку суспільства. На нашу думку, повноцінне 
й виважене реформування інституту прокуратури 
України може здійснюватися тільки за умови вра-
хування історичного досвіду. Таким чином, само-
стійне вивчення історико-правої еволюції прокура-
тури України набуває особливої актуальності.
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Особливості розвитку лінгвістичних здібностей майбутніх юристів

Якимчук М. Ю.
Національний університет водного господарства та природокористування,  
вул. Соборна, 11, Рівне, Україна
mira717@ukr.net

У статті розкрито актуальні питання розвитку лінгвістичних здібностей 
майбутніх юристів, що формує основний зміст їхньої діяльності.  
Як показує досвід, випускники юридичних спеціальностей 
не завжди грамотно й правильно можуть говорити в процесі 
професійної юридичної діяльності. Для глибшого дослідження було 
проаналізовано праці відомих науковців з різних царин науки – 
педагогіки, права, психології, лінгводидактики. Уточнено дефініцію 
поняття «лінгвістичні здібності майбутнього юриста» як особистісне 
мовне утворення студента, що характеризується високим рівнем 
комунікативних компетенцій у середовищі юридичного дискурсу, 
вмінням критично (переконливо) реагувати на непередбачувані 
ситуації й контролювати свою словесну поведінку. Було виокремлено 
основний компонентний склад лінгвістичних здібностей майбутніх 
юристів: мнемічний (добра пам’ять: здатність пам’ятати конкретні 
правові норми тощо), мовленнєвий (оперування словниковим 
матеріалом, адекватне розуміння мовних одиниць, влучний підбір 
граматичних категорій, дотримання загальномовного й професійного 
мовленнєвого етикету тощо), мислительний (здатність до 
вербального аналізу й синтезу, встановлення закономірностей 
словесної схожості й відмінності тощо). Зазначено фактори, від 
яких, на нашу думку, залежить розвиток лінгвістичних здібностей 
майбутніх юристів: грамотна усна й письмова мова викладача, 
можливість брати участь у діалозі, критичні роздуми над одержаною 
інформацією, здатність до вербального прояву в соціокультурному 
середовищі правового дискурсу, слідування стандартам мовлення 
(логічна структура, обґрунтування, підтримування мовних 
і мовленнєвих норм і етика спілкування), а також мотивація 
й установки самих студентів. Подано умови навчального 
(теоретичного) й реального (практичного) спілкування, за яких 
у юридичній діяльності воно відбувається найбільш продуктивно.  
На основі цього було наведено приклади методів навчання й викладання, 
що, на нашу думку, сприяють розвитку лінгвістичних здібностей 
здобувачів вищої освіти, зокрема правників (пресконференції, 
бінарна лекція, лекції із запланованими помилками, «перевернута» 
лекція, відеоонлайн судові трансляції, використання вертикальної 
інтеграції, групова робота).

Ключові слова: 
лінгвістичні здібності майбут-
нього юриста, лінгвістична 
обдарованість, творчі здібно-
сті, юридична лінгвістика, ком-
петентність, комунікація.
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The article reveals topical issues of development of linguistic abilities of future 
lawyers, which forms the main content of their activities. Experience shows 
that graduates of legal specialties are not always able to speak competently 
and correctly in the process of professional legal activity. For in-depth 
research, the works of famous scientists from various fields of science, such as 
pedagogy, law, psychology, language didactics, were analyzed. The definition 
of “linguistic abilities of a future lawyer” as a personal language education 
of a student, characterized by a high level of communicative competencies 
in the environment of legal discourse, the ability to critically (convincingly) 
respond to unpredictable situations and control their verbal behavior. The 
main components of the linguistic abilities of future lawyers were singled 
out: mnemonic (good memory: remembering specific legal norms, etc.), 
speech (using vocabulary material, adequate understanding of language units, 
accurate selection of grammatical categories, observance of common language 
and professional speech etc.), mental (ability to verbal analysis and synthesis, 
establishing patterns of verbal similarities and differences etc.). The factors on 
which, in our opinion, the development of linguistic abilities of future lawyers 
depends: competent oral and written language of the teacher, opportunity to 
participate in dialogue, critical reflection on the received information, ability to 
verbal manifestation in sociocultural environment of legal discourse, following 
speech standards, structure, justification, support of language and speech norms 
and ethics of communication, as well as motivation and attitudes of students 
themselves. The conditions under which communication in legal activity is most 
productive are given. Based on this, examples of teaching and learning methods 
were given that, in our opinion, contribute to the development of linguistic 
abilities of higher education students, including lawyers (press conferences, 
binary lectures, lectures with planned errors, “inverted” lecture, video-online 
court broadcasts, use of vertical integration, group work).

Key words:
linguistic abilities of the future 
lawyer, linguistic talent, creative 
abilities, legal linguistics, 
competence, communication

Features of the development of linguistic abilities of future lawyers

Yakуmchuk M. Yu.
National University of Water and Environmental Engineering,  
Soborna Str., 11, Rivne, Ukraine,

Актуальність дослідження. Відомий фахі-
вець із культури юридичного мовлення Н. Арти-
куца зазначає, що «навряд чи в якомусь іншому 
виді писемного й усного мовлення зовнішня 
форма висловлення (комунікації) має таке велике, 
а часом і доленосне значення в житті окремої 
людини й держави загалом, як у юриспруденції» 
[1, с. 58]. Поділяю думку науковця, адже профе-
сійна діяльність юристів значною мірою відбу-
вається в умовах спілкування, яке часто формує 
основний зміст їхньої діяльності. Юристу вкрай 
важливо апелювати вербально точно й зрозуміло, 
правильно будувати свою комунікативну взає-
модію з кожним, а тому недостатньо лише знати 
мову – слід дотримуватися певних принципів, 
правил ведення розмови тощо.

Як показує досвід, випускники юридичних 
спеціальностей не завжди грамотно й ефективно 

можуть будувати спілкування в процесі профе-
сійної юридичної діяльності. Їхні лінгвістичні 
недоліки негативно позначаються на правовому 
процесі. Фахівця, який недостатньо володіє про-
фесійною мовою, який не здатний висловити 
свої думки складно, дохідливо, переконливо, 
який не вміє організувати бесіду й заохотити до 
спілкування співрозмовника, не можемо назвати 
хорошим юристом. У зв’язку з цим в останні 
роки активно розвивається окрема галузь – юри-
дична лінгвістика, яка займається вивченням ролі 
та функцій мови й мовлення у праві. 

На нашу думку, успіх діяльності юриста будь-
якої спеціалізації залежить від розвитку його 
лінгвістичних здібностей уже на етапі професій-
ної підготовки у закладі вищої освіти. 

Короткий огляд останніх досліджень і публі-
кацій. Як показує аналіз літератури, дослідження 
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проблеми розвитку лінгвістичних здібностей май-
бутніх юристів є неповним. Як правило, дослід-
жують проблему формування комунікативної 
компетентності, комунікативної культури майбут-
ніх юристів (С. Базоров, А. Кочубей, П. Столяров, 
Б. Уринбаєва, Г. Чанишева, О. Чорнобай, О. Юхи-
мець та інші). Що стосується розвитку лінгві-
стичних здібностей, то це питання переважно 
розглядають у контексті вивчення іноземної мови 
(Б. Бєляєв, Т. Мазурик, Н. Назаренко, М. Тадеєва 
та інші), зокрема й у процесі навчання української 
мови (О. Кульчицька, Д.Ліференко, О. Музика, 
М. Якимчук та інші). Деякі дослідники вивча-
ють види лінгвістичних здібностей (Б. Бєляєв, 
А. Журавльов, М. Кабардов та інші), розробля-
ють методи їхнього тестування (І. Лукашенко, 
І. Зимня, О. Соколова, K. Bottke, Е. Milligan, 
J. Carroll, C. Cooper, G. Perren, P. Pimsleur, 
G. A. Rice, E. Salomon, S. M. Sapon, M. Symonds, 
J. Todd та інші).

Мета статті – проаналізувати проблеми роз-
витку лінгвістичних здібностей майбутніх юрис-
тів у процесі вивчення правових дисциплін.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Зміни, що відбуваються в системі освіти, зокрема 
спрямованість на особистісно орієнтовану модель, 
обумовлюють потребу в створенні нових методик 
навчання здобувачів вищої освіти, зокрема юрис-
тів, які забезпечуватимуть розвиток і реалізацію 
лінгвістичних здібностей студентів. На нашу 
думку, основним завданням сучасної освіти є роз-
виток творчого потенціалу особистості й ство-
рення умов для його реалізації.

Цікавим для нашого дослідження є ана-
ліз дефініції поняття «лінгвістичні здібності». 
Зауважимо, що це складне й багатогранне явище 
досліджують широкі кола науковців різних 
галузей. Наприклад, педагоги (Д. Ліференко, 
М. Тадеєва, М. Якимчук та інші) вивчають творчі 
(комунікативні) здібності особистості до мов, 
розробляють методики розвитку лінгвістичних 
здібностей, що сприяють успішному засвоєнню 
й застосуванню навчального матеріалу. Психо-
логи (І. Бех, В. Моляко, В. Семиченко та інші) 
вивчають індивідуально-психологічні властиво-
сті особистості, що реалізують окремі психічні 
функції. Лінгвісти (О. Горошкіна, Р. Дружененко, 
С. Караман та інші) розглядають окремі аспекти 
розвитку творчої самостійності особистості, 
зокрема аналізують проблематику мовного роз-
витку з позиції мови в цілому. 

Зазначимо, що лінгвістичні здібності, як 
і лінгвістична обдарованість, пов’язані з загаль-
ною здібністю й загальною обдарованістю. 

На думку І. Лукашенко, лінгвістичні здібно-
сті – це складні спеціальні здібності, що являють 
собою поєднання окремих властивостей вищих 

психічних функцій мислення, пам’яті й сенсор-
но-перцептивної диференційної чутливості, які 
досягли визначеного рівня свого розвитку, які 
можливо розглядати також як основні механізми 
мовленнєвої діяльності, що однаково проявля-
ються під час засвоєння будь-якої мови [3, с. 9].

У Лінгвістичному енциклопедичному слов-
нику мовні здібності визначені як багаторівнева, 
ієрархічно організована функціональна система, 
що формується у психіці носія мови в процесі 
онтогенетичного розвитку [2, с. 617]. 

М. Левітан і Л. Медведєва в контексті вивчення 
мовної особистості розглядають мову професій-
ного спілкування як поєднання фонетичних, гра-
матичних і лексичних засобів національної мови, 
що слугують вербальному спілкуванню певної 
спільноти, яке характеризується єдністю профе-
сійно-корпоративної діяльності й відповідає сис-
темі спеціалізованих термінів [3]. На думку нау-
ковців, юридичний дискурс складає юридичну 
освіту, наукову діяльність у сфері права, право-
охоронної, правотворчої, консультаційної, органі-
заційної й адміністративної діяльності. 

Вважаємо, що лінгвістична обдарованість – 
це особистісне утворення, що характеризується 
вищим рівнем розвитку мовних здібностей, 
загальною творчою спрямованістю особистості 
й високими її досягненнями в лінгвістиці.

На основі узагальнення різних підходів до 
розуміння понять «лінгвістична обдарованість», 
«мовні здібності», «лінгвістичні здібності» визна-
чено їхню взаємодоповнюваність, що дало змогу 
уточнити визначення поняття «лінгвістичні здіб-
ності майбутнього юриста» як особистісне мовне 
утворення студента, що характеризується високим 
рівнем комунікативних компетенцій у середовищі 
юридичного дискурсу, вмінням критично (перекон-
ливо) реагувати на непередбачувані ситуації й кон-
тролювати свою словесну поведінку.

Вивчення наукової літератури з проблеми 
дослідження переконало, що в структурі лінгві-
стичних здібностей майбутнього юриста можна 
виділити певні ключові компоненти (див рис.1). 

Зауважимо, що компонентний склад лінгвіс-
тичних здібностей майбутніх юристів є набагато 
ширшим, але, розуміючи їхні базові компоненти, 
здобувач вищої освіти зможе цілеспрямовано їх 
тренувати й розвивати. Продуктивно розвиток 
лінгвістичних здібностей майбутнього юриста 
відбувається в умовах навчального (теоретич-
ного) й реального (практичного) професійного 
спілкування в юридичній діяльності.

Зауважимо, що перелік юридичних профе-
сій значний, але кожна з них передбачає роботу 
з людьми, тому комунікація здійснюється 
в межах різноманітних професійних дій: юри-
дичне консультування, профілактична бесіда, 
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адміністративний розбір правопорушення, опи-
тування, допит, проведення очної ставки й інших 
слідчих дій. На думку О. Юхимець, професійні 
особливості спілкування визначають результа-
том, який повинен бути досягнутий (надання 
свідчень, установлення істини, зміна поведінки 
громадянина тощо), правовим режимом і право-
відносинами, контактами, як правило, з непро-
стими людьми, у напруженому середовищі, 
часто – конфліктному [7, с. 45]. Підсумовуючи 
вищезазначене, зауважимо, що розвиток лінгві-
стичних здібностей є одним із ключових завдань 
підготовки майбутнього юриста.

На нашу думку, розвиток лінгвістичних зді-
бностей має бути цілеспрямованим і системним 
і здійснюватися не лише на заняттях мовного 
спрямування, а й під час вивчення правових дис-
циплін. Наприклад, відомо, що деякі виступи 
юристів на суді можна вважати творами мис-
тецтва, вони є високохудожніми риторичними 
зразками, тому на заняттях із таких дисциплін, 
як «Цивільне право», «Господарський процес», 
«Адміністративне судочинство», «Криміналіс-
тика» тощо, можна моделювати відповідні кому-
нікативні ситуації, які спонукатимуть студентів до 
розвитку лінгвістичних здібностей.

С. Циганій вважає, що розвиток усної форми 
професійного спілкування має випереджати пись-
мову, оскільки від уміння усно оформити думки 
залежить не лише зміст написаного, його долад-
ність, точність, логічність, а й грамотність. Але 

водночас важливо забезпечувати постійний зво-
ротний зв’язок між викладачем і студентом [5].

Цікавими для нашого дослідження є праці 
Г. Чанишевої, яка наголошує на тому, що всі 
висловлювання в юридичній риториці, які забез-
печують творчу взаємодію викладача й здобувача 
вищої освіти, характеризуються трьома співвід-
ношеннями [6]:

1) «я» – роль (детектив, журналіст, проку-
рор, адвокат, слідчий, суддя). Якщо домінує цей 
риторичний статус, то засвоєння матеріалу, його 
систематизація, повторення й закріплення підпо-
рядковані законам розвитку імпровізаційної здат-
ності як чинників мови й навчання. Створюється 
пріоритет описової функції мови, дієвості, сино-
німічного багатства, інтонаційного розмаїття;

2) «я» – член команди (творчої групи). Пере-
важання цього риторичного статусу дає менш 
помітні результати, однак, реалізуючи прагнення 
студентів до змагальності, також сприяє активі-
зації мислення, прагненню до самовираження 
й самоствердження. Мовні структури орієнто-
вані на пошук оптимальних рішень у їх логічно 
нормативному пред’явленні. Потрібна інтен-
сивна творча діяльність викладача, щоб матеріал 
під час його подання на занятті легко запам’ято-
вувався та засвоювався;

3) «я» – студент (курсант). Риторичний ста-
тус, який найменше забезпечує творчу взаємо-
дію. Цільовий внутрішній контекст забезпечує 
стандартизовану мовну парадигму й домінування 

КОМПОНЕНТИ ЛІНГВІСТИЧНИХ 
ЗДІБНОСТЕЙ МАЙБУТНЬОГО 
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мислительний: здатність до 
вербального аналізу й 
синтезу, встановлення 
закономірностей словесної 
схожості й відмінності тощо 

мнемічний: добра 
пам’ять (здатність 
пам’ятати конкретні 
правові норми тощо) 

мовленнєвий: оперування словниковим 
матеріалом, адекватне розуміння мовних 
одиниць, влучний підбір граматичних 
категорій, дотримання загальномовного й 
професійного мовленнєвого етикету тощо 

Рис.1 Компоненти лінгвістичних здібностей майбутнього юриста
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пасивних установок, тобто можливість говорити 
тільки те і так, як цього вимагає навчальна ситу-
ація, за неодмінного панування репродуктивного 
освоєння й викладу матеріалу. Творчі можливо-
сті особистості приховані помилково зрозумілою 
навчальною потребою. Необхідна заміна першим 
або другим статусом, що вимагає ненав’язливої 
пропозиції студенту рольового навантаження.

Отже, сьогодні перед студентами-правниками 
постає складне завдання: навчитися правильно 
й упевнено говорити, доводити свою думку 
та власними ораторськими здібностями при-
вертати увагу людей до своєї промови, дискусії, 
доповіді тощо. Ми припускаємо, що розвиток 
лінгвістичних здібностей майбутніх юристів зале-
жить від кількох чинників: особистості викла-
дача, якості викладання, оптимізації структури 
спілкування, рівня володіння мовною культурою, 
а також мотивації та установок самих студентів.

Вважаємо, що ефективні методи навчання здо-
бувачів вищої освіти, зокрема юристів, – це такі, 
що стимулюють їхню творчу активність на лекцій-
них і семінарських заняттях. У Навчально-науко-
вому інституті права Національного університету 
водного господарства та природокористування 
викладачі постійно експериментують з методами 
навчання, адже шукають найефективніші способи 
мотивації здобувачів вищої освіти, зацікавленості 
їх у навчанні, що сприятиме їхній професійній 
реалізації (табл. 1).

На нашу думку, це не остаточний перелік мето-
дів навчання й викладання, які сприяють розвитку 
лінгвістичних здібностей здобувачів вищої освіти, 
зокрема майбутніх юристів. Під час використання 
тих чи інших форм, методів і засобів навчання 
викладач повинен враховувати: інтелектуальний 
потенціал аудиторії; специфіку навчальної теми, 
дисципліни; створення сприятливої атмосфери 
спілкування; надання права майбутньому юристу 
самостійно вирішувати; індивідуальні особли-
вості кожного здобувача вищої освіти; практичну 
спрямованість навчання тощо.

Цікавим для нашого дослідження є праця 
Г. Чанишевої, яка зауважила, що найбільший 
вплив на сучасну аудиторію має мова, яка: дока-
зова (міркування викладача переконують); інфор-
мативна (містить багато нового й цікавого); тео-
рію органічно пов’язує з життям, допомагаючи 
слухачам краще зрозуміти життєві проблеми; 
логічно струнка (виклад одного питання з необ-
хідністю підводить думку слухачів до сприйняття 
наступного) [6].

Усе більше сучасних науковців доходять вис-
новку, що лінгвістичні здібності студентів акту-
алізуються й розвиваються на заняттях у про-
цесі спілкування в режимі діалогу й полілогу. 
Його особливість полягає в тому, що навчання 
є «навчальним спілкуванням» з використанням 
найбільш уживаних у повсякденній мові зворотів, 
словосполучень, розмовних кліше. Завдяки своїй 

Таблиця 1
Методи навчання, які сприяють розвитку лінгвістичних здібностей майбутніх юристів

№ 
з/п

Метод Зміст методу

1 2 3
Лекційні заняття

1 Пресконференції Здобувачі вищої освіти вибирають тему (з навчальної програми), яку вони 
детально вивчають, складають перелік питань. Викладач на початку заняття 
оголошує тему, мету й завдання лекції. Один здобувач вищої освіти має можли-
вість виступити з певного питання, але не більше 5–8 хвилин. Усі інші уважно 
слухають і ставлять запитання. Наприкінці лекції викладач узагальнює, підби-
ває підсумки й відповідає на запитання студентів.

2 Бінарна лекція Навчальний матеріал подають два викладачі. Наприклад, на заняттях з юри-
дичної риторики за темою «Захисна промова» лектор розповідає теоретичний 
матеріал, а адвокат-практик наводить конкретні приклади.

3 Лекції з запланова-
ними помилками

Викладач готує лекційний матеріал і навмисно закладає у зміст певну кількість 
помилок (змістового, мовленнєвого, поведінкового характеру), маскуючи їх. 
Завдання здобувачів вищої освіти – занотовувати перелік помилок у робочому 
зошиті. Наприкінці заняття (приблизно за 15 хвилин) проводиться спільне обго-
ворення й виправлення помилок.

4 «Перевернута» 
лекція

Викладач попередньо, за згодою здобувачів вищої освіти, розсилає тезовий ва-
ріант або презентацію до змістової частини теми заняття для ознайомлення. Під 
час лекції відбувається активне спілкування викладача – студента, обговорення 
проблемних питань, розв’язання ситуативних завдань.



29

Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence  no. 2. 2020                              ISSN 2616-9444

поліфункціональності діалоги є благодатним 
ґрунтом, на якому відбувається міжособистісна 
комунікація різної функціональної спрямовано-
сті, як-от: інформативна (обмін інформацією або 
важливими відомостями); спонукальна (спілку-
вання з метою висловити прохання, отримати 
згоду, переконати партнера по бесіді в чомусь, 
наказати, вселити віру, налаштувати, наприклад, 
на оптимістичне й життєрадісне світовідчуття); 
вступ у контакт, його підтримування; експресивна 
(містить цілий спектр емоційних переживань – 
від захоплення, схвалення, неприйняття, осуду до 
обурення) [9, с. 307].

Висновки. Отже, розвиток лінгвістичних зді-
бностей майбутніх юристів у процесі вивчення 
правових дисциплін залежить від таких умов: 

грамотна усна й письмова мова викладача, мож-
ливість брати участь у діалозі, критичні роздуми 
над одержаною інформацією, здатність до вер-
бального прояву в соціокультурному середовищі 
правового дискурсу, слідування стандартам мов-
лення (логічна структура, обґрунтування, під-
тримування мовних і мовленнєвих норм і етика 
спілкування). Зауважимо, що для здобувача вищої 
освіти, який хоче пов’язати своє життя з юри-
спруденцією, творчі здібності є важливим аспек-
том у його майбутній професії. Проведене дослі-
дження не претендує на остаточне вирішення всіх 
аспектів обраної проблеми. Перспектива подаль-
шого дослідження може бути спрямована на роз-
роблення інтегрованої методики навчання май-
бутніх юристів у вищих закладах освіти.

1 2 3
Семінарські заняття

5 Відеоонлайн судові 
трансляції

Викладач використовує онлайн-трансляції як реальні візуалізації судового 
процесу (доступні на порталі «Судова влада України»). На цьому сайті є відео 
судових справ, які допоможуть зробити інтерактивними заняття як із процесу-
ального, так і з матеріального права. Такий метод навчання сприятиме отриман-
ню майбутніми юристами практичних навичок і розуміння процесу з усіма його 
особливостями.

6 Використання вер-
тикальної інтеграції

Цей метод навчання забезпечує міждисциплінарні зв’язки між різними групами 
наук. Наприклад, поєднання двох дисциплін – «Юридичної риторики» та «Кримі-
налістики», де викладачі в ролі стейкхолдерів, сприяє формуванню комунікативних 
компетенцій щодо особливостей проведення допиту на місці злочину й професій-
них компетенцій щодо криміналістичної тактики, техніки й методики.

7 Групова робота Здобувачі вищої освіти, яких розділили на мінігрупи по 3–5 осіб, отримують про-
блемне питання, завдання чи ситуацію, яку потрібно вирішити впродовж відведе-
ного часу чи запропонувати шляхи вирішення. У підгрупі обов’язково обирають 
керівника, який розподіляє ролі між членами групи. Інші здобувачі вищої освіти 
повинні ставити запитання і вступати в дискусію.

Продовження таблиці 1
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Охоронна функція галузі конституційного права України: теорія та практика

Сінькевич О. В.
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,  
вул. Володимирська, 60, Київ, Україна

У статті констатовано, що охоронна функція галузі конституційного 
права України не є домінуючою, якщо порівнювати її з галузевою 
регулятивною функцією. Цьому є низка пояснень, частина яких 
ґрунтується на природі охоронної функції права в цілому, а частина – 
на особливостях галузі конституційного права України зокрема. Так, 
фахівці з теорії держави й права переконані: охоронна функція права 
посідає особливе, специфічне місце в системі функцій права, вона 
є гарантією реалізації регулятивної функції права. Отже, регулятивна 
функція є більш самостійною, самодостатньою. Вона не може 
ефективно здійснюватися без охоронної функції, однак охоронна 
функція не може виконуватися без функції регулятивної.
Найбільше уваги в сучасній національній юридичній літературі 
приділяється ролі не охоронної, а регулятивної функції галузі 
конституційного права; різні прояви й аспекти охоронної 
функції досліджені фрагментарно. Метою статті є окреслення 
сутності охоронної функції галузі конституційного права 
України й демонстрація її найбільш яскравого прояву (діяльність 
Конституційного Суду України).
У висновках підкреслено, що охоронна функція тісно пов’язана 
з юридичною відповідальністю – здебільшого ретроспективною, 
але також і з проспективною. Аналіз юридичної відповідальності як 
реакції держави на правопорушення надав підстави запропонувати 
вважати: держава в особі органів публічної влади може проявляти 
цю реакцію як через покарання протиправної поведінки, так і через 
заохочення такої поведінки, яка повністю відповідає правовим 
положенням. Отже, ретроспективна юридична відповідальність 
охоплюється переважно охоронною функцією права, тоді як 
проспективна юридична відповідальність найбільш яскраво 
проявляється в практичній реалізації таких функцій права, як 
виховна й інформаційна. 
Перспективи подальших творчих розвідок у цьому напрямі 
полягають у тому, що охоронна функція права може домінувати 
над регулятивною функцією галузі конституційного права лише 
в тих сферах, де поширена саморегуляція, а отже, свідомо майже 
не застосовується регулятивна функція (громадянське суспільство, 
органи самоорганізації населення тощо).

Ключові слова: 
конституційне право, консти-
туційне право як галузь права, 
конституціоналізм, функції кон-
ституційного права, галузеві 
функції, функції права, охоронна 
функція.
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The article states that the protective function of the branch of constitutional law 
of Ukraine is not dominant, if we compare it with the branch regulatory function. 
There are a number of explanations for this, some of which are based on the nature 
of the protective function of law in general, and some on the peculiarities of the field 
of constitutional law of Ukraine in particular. Thus, experts in the theory of state 
and law are convinced that the protective function of law occupies a special, 
specific place in the system of functions of law, it is a guarantee of regulatory 
law. Thus, the regulatory function is more independent, self-sufficient. It cannot 
be effectively carried out without a protective function – however, a protective 
function cannot exist without a regulatory function.
Most attention in the modern national legal literature is paid to the role not 
of protective, but of regulatory function of the branch of constitutional law; 
various manifestations and aspects of the protective function have been studied 
in fragments. The purpose of the article is to outline the essence of the protective 
function of the branch of constitutional law of Ukraine and to demonstrate its most 
striking manifestation (activity of the Constitutional Court of Ukraine).
The conclusions emphasize that the security function is closely linked to legal 
liability – mostly retrospective, but also prospective. The analysis of legal liability 
as a reaction of the state to the offense gave grounds to suggest that the state, 
represented by public authorities, may show this reaction both by punishing illegal 
behavior and by encouraging such behavior that fully complies with legal provisions. 
Thus, retrospective legal liability is covered mainly by the protective function 
of law, while prospective legal liability is most clearly manifested in the practical 
implementation of such functions of law as educational and informational.
Prospects for further creative explorations in this direction are that the protective 
function of law can dominate the regulatory function of constitutional law only in 
those areas where self-regulation is widespread, and therefore – deliberately almost 
no regulatory function (civil society, self-organization bodies of the population, etc.).

Key words:
constitutional law, constitutional 
law as branch of law, 
constitutionalism, functions 
of constitutional law, branch 
functions, functions of law, 
protective function.

Protective function of the branch of constitutional law of Ukraine: theory and practice

Sinkevych О. V.
Taras Shevchenko National University of Kyiv,  
Volodymyrska str., 60, Kyiv, Ukraine

Постановка проблеми. Охоронна функ-
ція галузі конституційного права України не 
є домінуючою, якщо порівнювати її з галузе-
вою регулятивною функцією. Цьому є низка 
пояснень, частина яких ґрунтується на природі 
охоронної функції права в цілому, а частина – 
на особливостях галузі конституційного права 
України зокрема. 

Так, фахівці з теорії держави й права пере-
конані: «охоронна функція права посідає осо-
бливе, специфічне місце в системі функцій права, 
вона є гарантією реалізації регулятивної функції 
права» (І. А. Курцев) [7, с. 9]. Отже, регулятивна 
функція є більш самостійною, самодостатньою. 
Вона не може ефективно здійснюватися без охо-
ронної функції, однак охоронна функція не може 
виконуватися без функції регулятивної.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Найбільше уваги в сучасній національній юри-
дичній літературі приділяється ролі не охоронної, 
а регулятивної функції галузі конституційного 
права; різні прояви та аспекти охоронної функ-
ції досліджені фрагментарно. У цілому щодо її 
аналізу слід відзначити публікації автора статті, 
присвячені функціональним розробкам у галузі 
конституційного права України [1; 2]. Також як 
приклади застосування функціонального аналізу 
зі зверненням до охоронної функції галузі кон-
ституційного права варто згадати праці вчених, 
які досліджували той чи інший інститут консти-
туційного права (залучення громадськості до 
прийняття важливих рішень з питань державного 
й місцевого значення [3; 4], місцевого самовря-
дування [5], захисту прав людини за допомогою 
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потенціалу Конституційного Суду України як єди-
ного органу конституційного правосуддя [6]).

Метою статті є окреслення сутності охорон-
ної функції галузі конституційного права України 
й демонстрація її найбільш яскравого прояву 
(діяльність Конституційного Суду України).

Основний текст. Хоча І. А. Курцев вважає, 
що «охоронна функція права – це такий відносно 
відособлений прогресивний вплив однорідного 
юридичного впливу на свідомість, волю й пове-
дінку людей, який націлений на підтримування 
в нормальному стані суспільних відносин, право-
вого статусу громадян, колективів і організацій» 
[7, с. 8], варто погодитись з ним лише частково.

Безперечно, охоронна функція тісно пов’язана 
з юридичною відповідальністю. 

Ще в 1972 р. С. С. Алєксєєв як одну з харак-
терних рис юридичної відповідальності нази-
вав «тільки ретроспективний аспект» [8, c. 372], 
однак йому опонували інші вчені, зокрема фахівці 
з галузевих наук. Так, Ю. С. Шемшученко, 
В. Л. Мунтян і Б. Г. Розовський запропонували 
вважати, що не варто «виключати можливості 
існування позитивної відповідальності» (1978 р.) 
[9, с. 18]. О. В. Сурілов влучно додав, що «пози-
тивна відповідальність – це різноманітне спле-
тіння моральних, етичних, професійних, політич-
них і юридичних ознак» (1989 р.) [10, с. 400]. 

Перша позиція, сформульована С. С. Алєксєє-
вим, наявна й у сучасній українській юридичній 
літературі. Наприклад, Л. А. Луць переконана: 
«юридична відповідальність – передбачений 
нормативно-правовими приписами обов’язок 
правопорушника зазнати негативних юридич-
них наслідків за вчинення правопорушення» 
[11, c. 345]. Однак більшість дослідників нада-
ють перевагу іншій позиції, яка полягає в тому, 
що юридична відповідальність має як негативний 
(ретроспективний), так і позитивний (проспек-
тивний) характер. Так, досліджуючи теоретичні 
підходи до визначення поняття «юридична відпо-
відальність», Є. Ю. Подорожній пояснив це таким 
чином: «формулюючи визначення поняття «юри-
дична відповідальність», перш за все слід вихо-
дити з того, що оцінку відповідності (чи невідпо-
відності) поведінки суб’єктів правовим нормам 
здійснюють державно-владні суб’єкти, а отже, 
відповідальність слід розглядати як форму реакції 
держави на протиправні дії» [12, с. 9]. Відтак дер-
жава в особі органів публічної влади може прояв-
ляти цю реакцію як через покарання протиправної 
поведінки, так і через заохочення такої поведінки, 
яка повністю відповідає правовим положенням. 

Ця теза надає підстави сформулювати, що 
ретроспективна юридична відповідальність охо-
плюється переважно охоронною функцією права, 
тоді як проспективна юридична відповідальність 

найбільш яскраво проявляється в практичній реа-
лізації таких функцій права, як виховна й інфор-
маційна (у цьому випадку не мається на увазі так 
звана відповідальність без вини, яка притаманна 
низці галузей права, у першу чергу цивільному 
праву [13, с. 31].

Варто навести ще один приклад: О. С. Лапшина, 
досліджуючи охоронну функцію права, розмірко-
вує: «визнання прав і свобод людини й громадя-
нина вищою цінністю, обрання нашою державою 
курсу на побудову правової держави й формування 
громадянського суспільства зумовлюють особливу 
роль охоронної функції в забезпеченні прав і сво-
бод людини та створенні стану їх захищеності. 
Однак реалії сучасного часу свідчать, що право-
порушність проникла в усі сфери життєдіяльності 
суспільства й держави: політичну, економічну, зако-
нодавчу, управлінську, соціальну, військову та інші. 
Колосального розмаху набули організовані форми 
злочинної діяльності й корумпованість службовців 
усіх гілок і рівнів державної влади, а також органів 
місцевого самоврядування. Реакцією громадян на 
безсилля державної влади, її корумпованість стали 
правовий нігілізм, масове невиконання обов’язків, 
неповага до органів державної влади й державних 
службовців, що є свідченням низької ефективності 
охоронної функції права» [14, с. 3]. Знов-таки, тут 
варто було б вести мову не лише про охоронну 
функцію, але й про виховну, і про інформаційну. 

Що ж до особливостей галузі конституційного 
права України, то, як і в будь-якій іншій демо-
кратичній державі, у її основі є низка принципів, 
що надають перевагу «повсякденному» застосу-
ванню галузевої регулятивної функції й «точко-
вому», «винятковому» застосуванню галузевої 
охоронної функції. 

Т. М. Радько запропонував уважати, що «голов-
ними (пріоритетними) об’єктами охоронної функ-
ції права є конституційний лад, громадський і пра-
вовий порядок, стабільність, безпека, всі форми 
власності, права, свободи й законні інтереси гро-
мадян» [15]. Це загальне твердження є справедли-
вим і стосовно галузі конституційного права. 

Як приклад реалізації охоронної функції 
галузі конституційного права слід навести діяль-
ність єдиного органу конституційної юрисдикції 
України в напрямі визнання неконституційними 
певних актів. 

Відповідно до Закону України від 13 липня 
2017 р. «Конституційний Суд України <…> 
є органом конституційної юрисдикції, який забез-
печує верховенство Конституції України, вирішує 
питання про відповідність Конституції України 
законів України та в передбачених Конституцією 
України випадках інших актів, здійснює офі-
ційне тлумачення Конституції України, а також 
інші повноваження відповідно до Конституції 
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України» (курсив наш – О. С.) [16]. Аналогічне 
положення містилося також і в попередній редак-
ції цього Закону від 16 жовтня 1996 р., ст. 13 «Пов-
новаження Конституційного Суду України» якого 
передбачала, що «Конституційний Суд України 
приймає рішення та дає висновки у справах щодо: 
1) конституційності законів та інших правових 
актів Верховної Ради України, актів Президента 
України, актів Кабінету Міністрів України, право-
вих актів Верховної Ради Автономної Республіки 
Крим…» [17].

Хронологічно першим рішенням єдиного 
органу конституційної юрисдикції, у якому 
йшлося про конституційність положень конкрет-
ного нормативно-правового акту, стало Рішення 
у справі про акти органів Верховної Ради України 
від 23 червня 1997 р. Доволі символічним є те, 
що проблема, яка постала перед Конституційним 
Судом України, стосувалась одразу кількох важ-
ливих для функціонального аналізу галузі консти-
туційного права питань. 

Перше питання – це уточнення кола повно-
важень Конституційного Суду України. Вирі-
шення цього питання є важливим для розуміння 
змісту охоронної функції галузі конституцій-
ного права України. 

Друге питання – це особливості застосування 
на території України нормативно-правових актів, 
прийнятих за часів СРСР, а також після проголо-
шення незалежності України, але до прийняття 
Конституції 1996 р. Вирішення цього питання 
є важливим для розуміння змісту регулятивної 
функції галузі конституційного права України.

Отже, Рішення у справі про акти органів 
Верховної Ради України, окрім іншого, наочно 
демонструє тісний зв’язок між охоронною 
та регулятивною функціями галузі конституцій-
ного права України. 

Також цікавим є той факт, що справу було ініці-
йовано за конституційним поданням народних депу-
татів України. Аналіз практики Конституційного 
Суду України свідчить про те, що якраз за конститу-
ційними поданнями народних депутатів України іні-
ціюється найбільша кількість справ (щоправда, вве-
дення інституту конституційної скарги через кілька 
років здатно змінити цю статистику). 

Як зазначено в тексті Рішення, «підставою для 
розгляду справи згідно з ч. 1 ст. 71 і ст. 75 Закону 
України «Про Конституційний Суд України» стала 
наявність спору стосовно поширення юрисдикції 
Конституційного Суду України з питань про від-
повідність Конституції України законів й інших 
правових актів, прийнятих до набуття чинності 
Конституцією України, на правові акти органів 
Верховної Ради України» [18].

Суб’єкти права на конституційне подання 
справедливо послалися на п. 1 ст. 150 Конститу-

ції України, відповідно до якого Основний Закон 
відносить до повноважень Конституційного Суду 
України, у тому числі, «вирішення питань про 
відповідність Конституції України (конституцій-
ність) законів й інших правових актів Верховної 
Ради України, актів Президента України, актів 
Кабінету Міністрів України, правових актів Вер-
ховної Ради Автономної Республіки Крим» [19].

Під час аналізу можливості розгляду питання 
щодо відповідності Конституції України норма-
тивно-правових актів, прийнятих до набуття нею 
чинності, єдиний орган конституційної юрис-
дикції справедливо зауважив, що «поширення 
юрисдикції Конституційного Суду України на 
закони та інші правові акти, прийняті до набуття 
чинності Конституцією України (28 червня 
1996 р.), в принципі узгоджується з п. 1 розділу 
XV «Перехідні положення» Конституції України: 
«Закони та інші нормативні акти, прийняті до 
набуття чинності цією Конституцією, є чин-
ними в частині, що не суперечить Конституції 
України» [18]. Тим самим було продемонстро-
вано прихильність до таких принципів конститу-
ційного права, як принцип верховенства закону 
та принцип законності. 

Під час аналізу можливості розгляду питання 
щодо відповідності Конституції України норма-
тивно-правових актів, прийнятих до набуття нею 
чинності, єдиний орган конституційної юрисдик-
ції справедливо взяв до уваги:

– принцип системності, відповідно до якого 
законодавство України являє собою систему – 
сукупність нормативно-правових актів, прийня-
тих у різні періоди (до проголошення незалеж-
ності країни, після проголошення незалежності, 
але до прийняття Конституції, та, нарешті, після 
прийняття Основного Закону України 1996 р.); 

– принцип історизму, відповідно до якого слід 
брати до уваги не лише формальні, але й сут-
нісні ознаки органів Верховної Ради як УРСР, так 
і України;

– принцип розподілу державної влади на три 
гілки (принцип конституційного права України), 
відповідно до якого єдиним органом законодавчої 
влади України є Парламент України – Верховна 
Рада України, а тому словосполучення «органи 
Верховної Ради України» в аналізованому кон-
тексті слід застосовувати з певними історичними 
обмеженнями. 

На підставі застосування цих принципів єди-
ний орган конституційної юрисдикції України 
справедливо дійшов висновку, відповідно до 
якого проголосив «визнати положення підп. 
2 п. 3 розділу IV «Прикінцеві та перехідні поло-
ження» Закону України «Про Конституційний 
Суд України» № 422/96-ВР в частині віднесення 
до юрисдикції Конституційного Суду України 
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питань про відповідність Конституції України 
(конституційність) правових актів органів Вер-
ховної Ради України таким, що не відповідає Кон-
ституції України, крім нормативних актів Прези-
дії Верховної Ради України, прийнятих до набуття 
чинності Конституцією України» [18].

Висновки та пропозиції. Підкреслено, що 
охоронна функція тісно пов’язана з юридичною 
відповідальністю – здебільшого ретроспектив-
ною, але також і з проспективною. Аналіз юри-
дичної відповідальності як реакції держави на 
правопорушення надав підстави запропонувати 
вважати: держава в особі органів публічної влади 
може проявляти цю реакцію як через покарання 
протиправної поведінки, так і через заохочення 

такої поведінки, яка повністю відповідає право-
вим положенням. Отже, ретроспективна юри-
дична відповідальність охоплюється переважно 
охоронною функцією права, у той час як про-
спективна юридична відповідальність найбільш 
яскраво проявляється в практичній реалізації 
таких функцій права, як виховна й інформаційна. 

Перспективи подальших творчих розвідок 
у цьому напрямі полягають у тому, що охоронна 
функція права може домінувати над регулятив-
ною функцією галузі конституційного права лише 
в тих сферах, де поширена саморегуляція, а отже, 
свідомо майже не застосовується регулятивна 
функція (громадянське суспільство, органи само-
організації населення тощо). 
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До питання розгляду справ про визнання фізичної особи недієздатною в контексті 
реформування цивільного процесуального законодавства України

Боровська І. А.
Національна академія внутрішніх справ,  
пл. Солом’янська, 1, Київ, Україна
borovs27@ukr.net

Статтю присвячено дослідженню окремих аспектів інституту правового 
статусу фізичної особи та проблемним питанням розгляду справ про 
визнання фізичної особи недієздатною у контексті реформування 
цивільного процесуального законодавства України. Визначено існуючі 
формальні колізії окремих норм чинного цивільного процесуального 
законодавства, за результатами проведеного дослідження вироблено 
шляхи подолання таких колізій для створення належного механізму 
захисту прав фізичних осіб, які страждають на вади психічного здоров’я. 
У статті досліджуються теоретичні положення цивільної дієздатності 
фізичної особи, підстави визнання її недієздатною, окремі питання 
процесуального порядку розгляду справ про визнання фізичної 
особи недієздатною. За результатами аналізу положень Цивільного 
процесуального кодексу України виокремлено склад учасників у справах 
про визнання фізичної особи недієздатною, форми участі у розгляді 
відповідної категорії справ особи, щодо якої розглядається справа про 
визнання її недієздатною. 
Проаналізовано доцільність запровадження форми особистої участі 
такої особи безпосередньо під час розгляду справи, необхідність 
позитивного закріплення якої спричинено реалізацією доступу осіб 
із вадами психічного здоров’я до правосуддя шляхом надання їм 
можливості особисто брати участь у розгляді справи по суті, бути 
присутніми у судовому засіданні, особисто давати пояснення по суті 
справи, а також особисто звертатися до суду із заявою про скасування 
рішення суду про визнання фізичної особи недієздатною та поновлення 
її цивільної дієздатності. У цій площині розглянуто практику 
Європейського суду з прав людини.
Проаналізовано співвідношення, дуалізм процесуальних процедур 
і деяких норм цивільного процесуального законодавства України, якими 
визначені загальні правила розгляду і вирішення цивільних справ, 
а також особливості розгляду і вирішення справ про визнання фізичної 
особи недієздатною у порядку окремого провадження, зокрема щодо 
ухвалення судового рішення, строку дії рішення про визнання фізичної 
особи недієздатною та вирішення судом питання щодо продовження 
строку дії такого рішення. За результатами проведеного дослідження 
вироблено відповідні висновки.

Ключові слова: 
цивільна дієздатність фізич-
ної особи, справи про визнання 
фізичної особи недієздатною, 
строк дії рішення про визнання 
фізичної особи недієздат-
ною, продовження строку дії 
рішення про визнання фізичної 
особи недієздатною, понов-
лення цивільної дієздатності 
фізичної особи.
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The article is devoted to the study of certain aspects of the institute of legal 
status of an individual and problematic issue of the procedure for considering 
cases of declaring an individual incompetent in the context of reforming the civil 
procedural legislation of Ukraine. The existing formal conflicts of certain norms 
of the current civil procedural legislation have been identified and, based on 
the results of the research; ways have been developed to overcome such conflicts 
in order to create an appropriate mechanism for protecting the rights of individuals 
with mental health problems. 
The article examines the theoretical provisions of the civil capacity of an individual, 
the grounds for declaring him incompetent and some issues of the procedural 
order of consideration of cases of declaring an individual incompetent. Based on 
the results of the analysis of the provisions of the Civil Procedure Code of Ukraine, 
the composition of the participants in the case of declaring an individual incapable, 
the form of participation in the relevant category of cases of the person in respect 
of which the case is considered incompetent. 
The expediency of introducing a form of personal participation of such a person 
directly during the case, the need for positive consolidation of which is caused 
by the implementation of access of persons with mental health problems to 
justice by giving them the opportunity to personally participate in the case on 
the merits, to be present at the hearing and also personally give an explanation 
on the merits, as well as to apply in person to the court with a statement on 
the cancellation of the court decision on the recognition of an individual 
incapable and the restoration of his civil capacity. The case law of the European 
Court of Human Rights is considered in this area.
The correlation, dualism of procedural procedures and some norms of civil 
procedural legislation of Ukraine, which determine the general rules of consideration 
and resolution of civil cases, as well as features of consideration and resolution 
of cases of incapacity in a separate proceeding, in particular regarding court 
decision, validity of decision on declaring an individual incompetent and resolving 
by a court the issue of extending the validity of such a decision. Based on the results 
of the study, conclusions were drawn.

Key words:
civil capacity of a natural person, 
cases on recognition of a natural 
person incapable, validity 
of a decision on recognition 
of a natural person as incapable, 
extension of a decision on 
recognition of a natural person as 
incapable, renewal of civil legal 
capacity of a natural person.

On the issue of consideration of cases on the recognition of an individual inadmissible  
in the context of the reform of the civil procedural legislation of Ukraine

Borovska I. A.
National Academy of Internal Affairs,  
Solomjanska Square, 1, Kyiv, Ukraine
borovs27@ukr.net

Внаслідок реформування вітчизняної сис-
теми судоустрою та процесуального законодав-
ства України у Цивільний процесуальний кодекс 
України внесені докорінні зміни та запроваджені 
нові правові інститути, нагальність яких спричи-
нена як загальними міжнародними тенденціями 
розвитку цивільного процесуального законодав-
ства в межах інтеграційного процесу зближення 
правових систем, так і необхідністю визначення 
такої моделі вітчизняного цивільного судочин-
ства, яка спроможна забезпечити потреби сучас-
ного суспільства у ефективному захисті прав, сво-
бод та інтересів фізичних осіб, прав та інтересів 
юридичних осіб, інтересів держави. 

Варто погодитися з думкою, висловленою 
в юридичній літературі, що орієнтиром для вдо-
сконалення законодавства є потреби практики, які, 
накладаючись на історично сформовані способи 
їх вирішення за кордоном, у міжнародно-право-
вому законодавстві стимулюють пошук і призво-
дять до нового розв’язання проблеми [1, с. 374]. 

У цій площині слід звернути увагу на своєчас-
ність та актуальність введення в цивільне про-
цесуальне законодавство України деяких новел, 
спрямованих на раціоналізацію, модернізацію 
та оптимізацію цивільного судочинства, зокрема 
запровадження Єдиної судової інформаційно- 
телекомунікаційної системи (ст. 14 ЦПК України), 
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врегулювання спору за участі судді (глава 4 роз-
ділу ІІІ ЦПК України), неприпустимість зловжи-
вання процесуальними правами (п. 11 ч. 2 ст. 2, 
ст. 44 ЦПК України), штраф як захід процесуаль-
ного примусу у разі недобросовісного виконання 
процесуальних обов’язків учасниками справи 
(ч. 3 ст. 148 ЦПК України) тощо.

Необхідно звернути увагу і на деякі фор-
мальні колізії між правовими нормами, які 
існують у чинному цивільному процесуаль-
ному законодавстві України, зокрема в частині 
регулювання процесуальних правовідносин 
при розгляді та вирішенні окремих категорій 
цивільних справ у порядку окремого прова-
дження – справ про обмеження цивільної дієз-
датності фізичної особи, визнання фізичної 
особи недієздатною та поновлення цивільної 
дієздатності фізичної особи, а саме встанов-
лення строку дії рішення про визнання фізич-
ної особи недієздатною, який визначається 
судом (ч. 6 ст. 300 ЦПК України).

Викладене свідчить, що дослідження окре-
мих теоретичних і практичних аспектів розгляду 
судом справ про обмеження цивільної дієздат-
ності фізичної особи, визнання фізичної особи 
недієздатною та поновлення цивільної дієздат-
ності фізичної особи в поєднанні з контексту-
альним аналізом чинного законодавства України, 
якими урегульований процесуальний порядок 
розгляду цієї категорії справ, є актуальним нау-
ковим пошуком.

Науковий внесок у розроблення проблема-
тики правового статусу фізичної особи та про-
цесуального порядку визнання фізичної особи 
недієздатною зробили наукові праці вітчизняних 
і закордонних вчених С.Є. Морозової, І.Н. Пяти-
летова, А.В. Усталової, І.В. Удальцової, Ю.С. Чер-
воного, Д.М. Чечот, Г.В. Чурпіти, М.X. Хутиз, 
К.М. Холдоковської, С.Я. Фурси, М.Й. Штефана, 
М.М. Ясинка та інших. 

У процесі реформування цивільного проце-
суального законодавства і новелізації його окре-
мих інститутів процесуальний порядок визнання 
фізичної особи недієздатною зазнав істотних 
змін, що створює необхідність детального ана-
лізу положень цивільного процесуального законо-
давства, якими урегульований порядок розгляду 
судом цієї категорії справ.

Метою цієї статті є дослідження окремих 
матеріальних і процесуальних аспектів інституту 
недієздатності фізичної особи, а також вироблення 
шляхів подолання колізій між правовими нор-
мами, якими регламентується порядок розгляду 
і вирішення судом справ про визнання фізичної 
особи недієздатною, для створення належного 
механізму захисту прав фізичних осіб, які страж-
дають на вади психічного здоров’я.

Для досягнення мети, визначеної у дослі-
дженні, звернуся до теоретичних засад, загаль-
них положень інституту дієздатності фізичної 
особи та підстав визнання її недієздатною. Так, 
відповідно до приписів ст. 30, 34 ЦК України 
особа може самостійно своїми діями набувати 
для себе цивільних прав і самостійно їх здійсню-
вати, а також своїми діями створювати для себе 
цивільні обов’язки, їх виконувати та нести від-
повідальність у разі їх невиконання, тобто само-
стійно діяти у цивільному обороті за наявності 
необхідного обсягу дієздатності. Обсяг цивільної 
дієздатності фізичної особи може бути обмеже-
ний виключно у випадках і в порядку, встановле-
них законом.

При цьому основний об’єктивний критерій для 
обмеження обсягу цивільної дієздатності фізич-
ної особи з огляду на приписи статей 31-35 ЦК – її 
вік, але ЦК передбачає й винятки із цього правила, 
визнаючи таким критерієм стан психічного здо-
ров’я чи поведінку людини, яка має ознаки хво-
робливої залежності. Така передбачена законом 
можливість позбавлення особи цивільної дієз-
датності насамперед спрямована на забезпечення 
захисту прав та інтересів цієї особи в той період, 
коли її власні юридично значимі дії становлять 
загрозу порушення її ж прав протягом часу, коли 
стан психічного здоров’я особи не дає їй можли-
вості адекватно сприймати свій статус, формувати 
й виражати власну волю [2, с. 43–44]. 

Відповідно до приписів ст. 39 ЦК України 
фізична особа може бути визнана судом недієз-
датною, якщо вона внаслідок хронічного, стій-
кого психічного розладу не здатна усвідомлювати 
значення своїх дій та (або) керувати ними. Таким 
чином, у цивільному законодавстві виокремлю-
ються основні критерії стану психічного здоров’я, 
що є підставою для визнання фізичної особи 
недієздатною у судовому порядку, а саме: пси-
хічний розлад має бути одночасно: 1) хронічним; 
2) стійким; 3) таким, при якому фізична особа не 
здатна усвідомлювати значення своїх дій і керу-
вати ними, або таким, при якому фізична особа не 
здатна керувати своїми діями.

З огляду на аналіз останнього критерію, можна 
дійти висновку, що законодавцем при його визна-
ченні здійснено розмежування функціональних 
можливостей фізичної особи, яка страждає на 
хронічний і стійкий психічний розлад, щодо здат-
ності усвідомлювати свої дії та керувати такими 
діями. Тобто, виходячи із приписів ст. 39 ЦК 
України, навіть, якщо така особа здатна усвідом-
лювати свої дії, але одночасно не здатна керу-
вати ними, то за наявності інших зазначених 
вище критеріїв, вона може бути визнана судом 
недієздатною. В інших положеннях ЦК України, 
якими визначається цивільна дієздатність фізич-
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ної особи, така диференціація не передбачається. 
Так, відповідно до ч. 1 ст. 30 ЦК України цивільну 
дієздатність має фізична особа, яка усвідомлює 
значення своїх дій і може керуватися ними.

Як слушно зазначається в юридичній літера-
турі, до цього часу, незважаючи на численні зміни 
і процес адаптації національного законодавства 
до міжнародних стандартів, не розроблено належ-
ного юридичного механізму розв’язання про-
блеми реального розходження між формальною 
дієздатністю як цивільно-правовим статусом 
фізичної особи та функціональною дієздатністю, 
яка є фактичною здатністю людини приймати 
рішення. Остання може змінюватися з часом, 
оскільки залежить від тимчасового психофізіоло-
гічного стану, а також від характеру рішення, яке 
приймається [3, с. 82]. 

Що стосується процесуального аспекту обме-
ження (позбавлення) фізичної особи цивільної 
дієздатності, то відповідна категорія справ розгля-
дається в порядку окремого провадження, особли-
вості процесуального розгляду яких регламенту-
ються главою 2 розділу ІV ЦПК України. 

Слід зазначити, що внаслідок реформування 
інституту правового статусу фізичної особи і вне-
сення змін до процедури розгляду судом справ про 
визнання фізичної особи недієздатною Законом 
України від 3 жовтня 2017 року «Про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочин-
ства України та інших законодавчих актів» було 
запроваджено низку положень до глави 2 розділу 
ІV ЦПК України, необхідність позитивного закрі-
плення яких спричинено реалізацією доступу 
осіб із вадами психічного здоров’я до правосуддя 
шляхом надання таким особам можливості особи-
сто брати участь при розгляді справи по суті, бути 
присутніми у судовому засіданні, а також особисто 
давати пояснення по суті справи (ч. 1 ст. 299 ЦПК 
України).

Так, виходячи із аналізу положень ч.ч. 3, 
4 ст. 42, а також ч. 1 ст. 299 ЦПК України, яка має 
чітко визначений перелік осіб, за участю яких суд 
розглядає справи про визнання фізичної особи 
недієздатною, до складу учасників справи у цій 
категорії справ входять: 1) заявник; 2) особа, щодо 
якої розглядається справа про визнання її недієз-
датною; 3) представник органу опіки та піклу-
вання; 4) органи та особи, яким законом надано 
право звертатися до суду в інтересах інших осіб. 

Варто зазначити, що у наведених вище нормах 
ЦПК України вбачається новий законодавчий під-
хід до визначення кола осіб, за участю яких суд 
розглядає справи про визнання фізичної особи 
недієздатною, оскільки відповідно до приписів 
ст. 290 ЦПК України (в редакції до внесення змін 

Законом України № 2147-VIII від 03.10.2017) до 
переліку таких осіб не входила особа, щодо якої 
розглядається справа про визнання її недієздатною. 

Повертаючись до процесуального порядку 
розгляду справ про визнання фізичної особи неді-
єздатною, передбаченого чинним цивільним про-
цесуальним законодавством України, слід заува-
жити, що відповідно до приписів ч. 1 ст. 299 ЦПК 
України формами участі у розгляді справи особи, 
щодо якої розглядається справа про визнання її 
недієздатною, є: 1) участь такої особи безпосе-
редньо у судовому засіданні; 2) участь у судовому 
засіданні в режимі відеоконференції з психіа-
тричного чи іншого лікувального закладу, в якому 
перебуває така особа. 

При цьому суд вирішує питання щодо форми 
участі такої особи у розгляді справи в кожному 
конкретному випадку з урахуванням стану 
її здоров’я. Для визначення фактичної мож-
ливості такої особи з’явитися в судове засі-
дання, а також про можливість особисто дати 
пояснення по суті справи у разі необхідності 
суд може призначити відповідну експертизу 
(ч. 1 ст. 299 ЦПК України). 

Започаткування вказаних вище змін було 
пов’язане із необхідністю приведення вітчизня-
ного законодавства до сучасних європейських 
стандартів, а також виконання Україною міжна-
родних правових зобов’язань, зокрема Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 
1950 року та Конвенції про права осіб з інвалідні-
стю 2006 року, ратифікованої Верховною Радою 
України 16 грудня 2009 року. 

Так, відповідно до взятих на себе міжнарод-
них зобов’язань Україна як держава-учасниця 
має забезпечити особам з інвалідністю нарівні 
з іншими ефективний доступ до правосуддя, 
передбачаючи процесуальні та відповідні вікові 
корективи, які полегшують виконання ними своєї 
ефективної ролі прямих і опосередкованих учас-
ників, у тому числі свідків, на всіх стадіях юри-
дичного процесу (ст. 13 Конвенції про права осіб 
з інвалідністю 2006 року).

На застарілість і не відповідність загальним 
тенденціям сучасних європейських стандартів 
деяких положень вітчизняного законодавства, 
в яких відверто порушуються права психічнохво-
рих, чим фактично засвідчується факт того, що 
в Україні не виконуються міжнародні правові 
зобов’язання, було вказано і у низці рішень ЄСПЛ 
проти України [3, с. 80], зокрема у справах «Ната-
лія Михайленко проти України» (рішення ЄСПЛ 
від 30 травня 2013 року (заява № 49069/11), 
«Горшков проти України» (рішення ЄСПЛ від 
8 листопада 2005 року (заява № 67531/01), «Ана-
толій Руденко проти України» (рішення ЄСПЛ від 
17 квітня 2014 року (заява № 50264/08).
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Так, у справі «Наталія Михайленко проти 
України» ЄСПЛ було підтверджено, що вітчиз-
няний підхід, згідно з яким особи, які визнані 
недієздатними, не мають права на безпосередній 
доступ до суду з метою поновлення своєї цивіль-
ної дієздатності, не відповідає загальній тенден-
ції, що панує на європейському рівні [3, с. 80].

У висновках рішення ЄСПЛ у справі «Горшков 
проти України» зауважено, що особа, яку піддано 
обов’язковому медичному лікуванню, повинна мати 
доступ до суду та можливість бути вислуханою або 
особисто, або через будь-яку форму представництва 
(п. 39). Ключовою гарантією за п. 4 ст. 5 Конвенції 
про захист прав людини і основоположних сво-
бод 1950 року є те, що особа, яка примусово утри-
мується у психіатричному закладі, повинна мати 
право на судовий перегляд за її власним бажанням 
(наприклад, Musial v. Poland, рішення від 25 березня 
1999 року, Reports 1999-II, параграф 43). Доступ 
особи, яка утримується, до судді не має залежати від 
доброї волі адміністрації закладу, де утримується 
особа, використовуватись за розсудом керівництва 
медичного закладу (п. 44) [4]. 

Аналогічного висновку ЄСПЛ дійшов 
і у справі «Анатолій Руденко проти України» про 
порушення Україною ст. 5 Конвенції про захист 
прав людини і основоположних свобод 1950 року 
у зв’язку з триманням заявника у психіатрич-
ній лікарні та «безпідставним недопущенням 
такої особи до судового провадження, а також 
не надання експертами жодних пояснень, чому 
психічний стан заявника вважався таким, що не 
дозволяє йому ефективно брати участь у судових 
засіданнях» (п. 114) [5]. 

Поряд із наведеними вище сучасними підхо-
дами, які запроваджені і інтегровані у вітчизняне 
законодавство в процесі його реформування, 
ЦПК України містить низку суперечливих за 
своїм змістом положень, що регламентують про-
цесуальний порядок розгляду судом справ про 
визнання фізичної особи недієздатною та понов-
лення цивільної дієздатності фізичної особи.

Так, згідно з ч.ч. 6, 7 ст. 300 ЦПК України строк 
дії рішення про визнання фізичної особи недієз-
датною визначається судом, але не може переви-
щувати двох років. Клопотання про продовження 
строку дії рішення про визнання фізичної особи 
недієздатною має право подати опікун, представ-
ник органу опіки та піклування не пізніше ніж 
за п’ятнадцять днів до закінчення цього строку. 
На мою думку, відповідні зміни до ЦПК України 
негативно вплинуть на механізм захисту вказаної 
категорії осіб, виходячи з таких міркувань.

По-перше, положення зазначеної вище норми 
не відповідають загальним вимогам і правилам 
юридичної техніки у сфері правотворчості, а саме 
несуперечливості нормативно-правових приписів 

всередині правової системи, які покликані забез-
печити її цілісність, внутрішню узгодженість 
та єдність, зокрема шляхом встановлення логіч-
них зв’язків між окремими правовими нормами. 

Так, із аналізу положень Цивільного проце-
суального кодексу України вбачається, що така 
норма не узгоджується з іншими його приписами 
щодо змісту рішення суду, набрання рішенням 
суду законної сили – ст.ст. 265, 273, ч. 8 ст. 268 ЦПК 
України, відповідно до яких суд не наділений пов-
новаженням визначати строк судового рішення, 
а після проголошення рішення суд, який його 
ухвалив, не може сам скасувати або змінити це 
рішення, крім випадків, визначених цим кодек-
сом. Статтею 268 ЦПК України не передбачені 
підстави та порядок продовження строку дії 
рішення, встановлення строку дії рішення. 

Ймовірно, що такий законодавчий підхід 
зумовлений наявністю приписів ч. 3 ст. 294 ЦПК 
України, у яких вказується на специфіку та осо-
бливість окремого провадження як виду цивіль-
ного судочинства. У цій площині слід підтримати 
думку, висловлену В.В. Комаровим, що «законо-
давець, усвідомлюючи це чи ні, реально заклав 
і посилив явний дуалізм позовного та окремого 
проваджень цивільного судочинства. Цим, власне, 
піддав сумніву базовий принцип – принцип єдно-
сті цивільного процесу та цивільної процесуальної 
форми, судочинства як єдиної за своєю природою 
діяльності зі здійснення правосуддя у цивільних 
справах» [6, с. 42–43]. 

Як слушно зазначається у науковій літературі, 
судові рішення, окрім їх зрозумілості та чіткості, 
повинні мати і таку властивість як стабільність. 
Відповідна позиція висловлюється також Євро-
пейським судом з прав людини, що «після оста-
точного вирішення судами питання, їхнє рішення 
не повинно ставитися під сумнів» [7, с. 55].

По-друге, на зацікавлену особу покладається 
додатковий тягар доказування незмінності стану 
психічного здоров’я фізичної особи, яка була 
визнана недієздатною, – доведення обставин, що 
свідчать про продовження хронічного, стійкого пси-
хічного розладу, внаслідок чого така особа продов-
жує не усвідомлювати значення своїх дій та (або) 
керувати ними, що має підтверджуватися висновком 
судово-психіатричної експертизи (ч. 6-9 ст. 300 ЦПК 
України) вже після ухвалення рішення суду у такій 
справі і до закінчення строку його дії.

З метою аналізу доцільності запровадження 
зазначеної вище норми за аналогією до норм 
права цивільного процесуального законодавства, 
відповідно до яких суд першої інстанції наділе-
ний повноваженнями скасовувати або змінювати 
ухвалене ним судове рішення, можна розглянути, 
наприклад, приписи ст. 171, ч. 4 ст. 273, ч.ч. 3, 
4 ст. 300 ЦПК України. 
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Так, суд, який ухвалив судове рішення, може 
скасувати його, зокрема шляхом постанов-
лення ухвали про скасування судового наказу 
(ч. 3 ст. 171 ЦПК України) або змінити рішення 
суду, якщо після набрання ним законної сили, 
яким із відповідача присуджені періодичні пла-
тежі, зміняться обставини, що впливають на 
визначені розміри платежів, їх тривалість чи 
припинення. Кожна сторона має право шляхом 
пред’явлення нового позову вимагати зміни роз-
міру, строків платежів або звільнення від них 
(ч. 4 ст. 273 ЦПК України). 

Існування таких норм є логічним, тому що 
підставами покладення вказаних повноважень на 
суд є: у першому випадку – встановлення існу-
вання спору про право, що унеможливлює роз-
гляд справи в порядку наказного провадження 
та тягне за собою необхідність розгляду справи за 
правилами спрощеного позовного провадження, 
а у другому – зміна обставин присудження періо-
дичних платежів, які вплинули на визначення їх 
розміру, строків тощо.

Відповідне повноваження надано суду пер-
шої інстанції також у справах про поновлення 
цивільної дієздатності фізичної особи щодо ска-
сування судового рішення про обмеження цивіль-
ної дієздатності фізичної особи (ч. 3 ст. 300 ЦПК 
України), визнання фізичної особи недієздатною 
(ч. 4 ст. 300 ЦПК України), в останньому випадку 
в разі зміни психічного стану фізичної особи – 
видужання або значного поліпшення її психіч-
ного здоров’я.

Що стосується продовження судом строку 
рішення про визнання фізичної особи недієздат-
ною. У цьому випадку йдеться про підтвердження 
юридичного факту незмінності психічного стану 

фізичної особи, що став підставою для визнання 
такої особи недієздатною (ст. 39 ЦК України), 
а не зміни такого стану – видужання або знач-
ного поліпшення її психічного здоров’я. Крім 
того, ч. 4 ст. 300 ЦПК України містить механізм 
скасування рішення суду про визнання фізичної 
особи недієздатною та поновлення цивільної дієз-
датності фізичної особи, яка була визнана недієз-
датною, у тому числі і за заявою самої фізичної 
особи, щодо якої ухвалене таке рішення суду, що 
забезпечує захист її прав. 

Отже, розглянуто деякі аспекти правового регу-
лювання порядку розгляду та вирішення справ про 
визнання фізичної особи недієздатною та понов-
лення цивільної дієздатності фізичної особи. На 
мою думку, запровадження змін щодо продов-
ження строку дії рішення про визнання фізичної 
особи недієздатною є недоцільним кроком в рамках 
реформування цивільного процесуального законо-
давства України, оскільки створюватиме додаткове 
необґрунтоване обтяження для зацікавлених осіб 
(опікуна, представника органу опіки і піклування), 
яке полягає в необхідності подавати до суду кло-
потання про продовження строку дії відповідного 
рішення та підтверджувати незмінність психічного 
стану недієздатної особи такими засобами доказу-
вання як судово-психіатрична експертиза (ч.ч. 7, 
8 ст. 300 ЦПК України). 

При цьому ймовірність зміни (покращення) 
ступеня психічного здоров’я фізичної особи, 
визнаної судом недієздатною, який визначається 
такими критеріями як «хронічний» і «стійкий» 
психічний розлад, протягом встановленого у зако-
нодавстві строку дії рішення про визнання фізич-
ної особи недієздатною, що не може перевищу-
вати два роки, є досить сумнівним. 
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Особливості реалізації спадкових прав вітчимом, мачухою:  
теоретичні та практичні аспекти

Калінюк А. Л.
Національна академія внутрішніх справ,  
пл. Солом’янська, 1, Київ, Україна 
angel.kalinuk@gmail.com

Досліджено загальнотеоретичні засади здійснення спадкування за 
заповітом і за законом, які передбачені нормами чинного цивільного 
законодавства. Акцентовано увагу на тому, що у сфері сімейних 
правовідносин, враховуючи подекуди специфічний склад сім’ї, 
актуального і все більш і більш важливого значення набувають питання 
правового регулювання спадкових правовідносин, суб’єктами яких 
виступають вітчим, мачуха (пасинок, падчерка).
Наголошено, що саме спадкування за законом залишається найбільш 
поширеним видом спадкування в Україні. Відповідно до норм чинного 
цивільного та сімейного законодавства України називаються суб’єкти-
спадкоємці за законом, серед яких законодавець прямо не називає 
вітчима мачуху (пасинка, падчерку), хоча ті і належать до інших членів 
сім’ї спадкодавця. У статті також наголошено на тому, що українське 
законодавство не містить визначень понять «вітчим», «мачуха», що 
породжує значні теоретичні та практичні проблеми реалізації останніми 
своїх спадкових прав.
Здійснено аналіз змісту сімейних правовідносини за участю вітчима, 
мачухи (пасинка, падчерки) та виокремлено певні юридичні факти, які 
мають пріоритетне значення для набуття правового статусу спадкоємця за 
законом. Зазначено, що в доктрині національного права вітчима, мачуху 
не віднесено до жодної із відомих і легально закріплених форм сімейного 
виховання дітей, але по суті відносин вітчим, мачуха виступають суб’єктами 
інституту фактичного виховання.
Стверджено, що відносини, які виникають між вітчимом (мачухою) 
та пасинком, падчеркою не оформлені юридично. Однак це не 
перешкоджає вітчиму, мачусі добросовісно виконувати функцію виховання 
та реалізовувати основне функціональне призначення сім’ї. Доведено, 
що є всі підстави вважати вітчима, мачуху фактичними вихователями 
щодо пасинка, падчерки, а необхідність визнання за вітчимом, мачухою 
правового статусу фактичного вихователя має дуже важливе значення для 
врегулювання спадкових відносин за участю цих осіб.
На підставі аналізу законодавства та доктрини права сформульовано 
пропозиції, спрямовані на оптимізацію законодавства в зазначеній сфері, 
а саме доповнення Сімейного кодексу України та Цивільного кодексу України 
нормами, де визначені поняття «вітчим», «мачуха», передбачено право на 
особисте виховання пасинка, падчерки, що є аналогічним праву батька, матері 
дитини за походженням, а також покладено відповідальність, встановлену 
законом за неналежне виконання права на виховання; право на спадкування 
за законом вітчимом, мачухою як спадкоємців четвертої черги за умови 
проживання однією сім’єю зі спадкодавцем не менш як десять років.

Ключові слова: 
спадкування, спадкодавець, 
спадкоємець, спадкові право-
відносини, вітчим, мачуха, фак-
тичне виховання, фактичний 
вихователь.
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The general theoretical principles of inheritance by will and by law, which are 
provided by the norms of the current civil legislation, are studied. Attention is 
focused on the fact that in the field of family relations, considering the sometimes 
specific composition of the family, questions of legal regulation of hereditary 
relations are becoming more and more important whose subjects are stepfather, 
stepmother (stepson, stepdaughter).
It is emphasized that inheritance by law remains the most common type of inheritance 
in Ukraine. In accordance with the norms of the current civil and family legislation 
of Ukraine, the subjects-heirs under the law are called, including the legislator 
does not explicitly call stepfather, stepmother (stepson, stepdaughter), although 
they also include other members of the family of the testator.
The article also stressed that the Ukrainian legislation does not contain 
definitions stepfather, stepmother, which in turn generates significant theoretical 
and practical problems of implementation of their recent inheritance rights. The 
analysis of the contents of family relationship with his stepfather, stepmother, 
(stepson, stepdaughter) and singled out certain legal facts that have priority for 
acquiring legal status heir at law.
It is noted that in the doctrine of national law, stepfather, stepmother is not included 
in any of the known and legally established forms of family upbringing of children, 
but in fact, stepfathers, stepmothers are subjects of the institute of actual upbringing. 
It is alleged that the relationship that arises between the stepfather (stepmother) 
and the stepson, the stepdaughter is not legally formalized. However, this does not 
prevent the stepfather, stepmother to perform the function of upbringing in good 
faith and to realize the main functional purpose of the family. It is proved that 
there are all grounds to consider the stepfather, stepmother as actual upbringers 
of the stepson, stepdaughter, and the need to recognize the stepfather, stepmother 
legal status of the actual upbringing is very important to resolve the settlement 
of inheritance relations with these persons.
Based on the analysis of legislation and the doctrine of law, proposals aimed 
at optimizing the legislation in this area, namely: additions to the Family Code 
of Ukraine and the Civil Code of Ukraine norms, which define the concepts 
of “stepfather”, “stepmother”, the right to personal upbringing, which is similar 
to the right of the father, mother of the child by origin, and also the responsibility 
established by the law for improper execution of the right to upbringing is assigned; 
the right to inherit by law by stepfather, stepmother, as heirs of the fourth turn, 
provided that the same family lives with the testator for at least ten years.

Key words:
inheritance, testator, heir, 
hereditary legal relations, 
stepfather, stepmother, actual 
upbringing, actual upbringer.

Features of realization the herditary rights by stepfather, stepmother: 
theoretical and practical aspects
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Вступ. Сучасне сімейне право в якості юридич-
них фактів, що призводять до виникнення сімей-
них відносин називає різноманітні стани – шлюб, 
опіка, піклування, усиновлення, родинність, 
свояцтво. Ці стани здебільшого мають триваю-
чий характер і можуть слугувати підставою для 
виникнення, зміни, припинення сімейних прав 
та обов’язків. Внутрішня побудова цих станів нео-
днакова. Вони відрізняються як за видом, суб’єк-
тним складом, так і за змістом регульованих відно-
син. З матеріальної точки зору частину сімейних 
відносин становлять відносини, пов’язані із реа-
лізацією суб’єктами своїх майнових прав, а саме 
житлових, земельних, спадкових тощо. 

Коло учасників сімейних правовідносин 
є досить широким. Це пояснюється змінами як 
геополітичного, так і внутрішньо соціального 
характеру. Ще до недавнього часу сімейне право 
не оперувало такими поняттями як «прийомна 
сім’я», «прийомні діти», «патронатні вихователі». 
Нині ж ці терміни увійшли в буденне життя бага-
тьох осіб і стали його частиною. Проте не можна 
стверджувати, що давно відомі сімейному праву 
суб’єкти та відносини, які виникають за їх участю, 
є до кінця дослідженими, а спірні чи проблемні 
питання в них – до кінця вирішеними.

У певному сенсі до таких не досить дослідже-
них відносин слід віднести сімейні відносини 
за участю вітчима, мачухи, пасинка, падчерки, 
оскільки частка таких сімей як в Україні, так 
і в інших країнах постійно зростає. Нові сім’ї, 
підкреслює Е.Ю. Петров, формуються за участю 
дітей від попередніх відносин, а отже має місце 
повноцінна сім’я, особливістю якої є те, що один 
(або декілька) суб’єктів не пов’язані з іншими 
кровним спорідненням. Тобто, якою б не була 
форма утворення сім’ї, сімейні відносини, які 
виникли, наповнюються і іншими, в тому числі 
спадковими відносинами.

Аналізуючи сучасне сімейне законодавство, 
можна дійти висновку, що сім’я – це деяке утво-
рення (легального визначення поняття «сім’ї» до 
цього часу законом не закріплено). Тому перелік 
членів сім’ї залишається відкритим і включає осіб, 
які перебувають у шлюбі, батьків і дітей, інших 
родичів (ст. 1 СК України) [1]. Кого слід розуміти 
під поняттям «інші родичі», Сімейним кодексом 
України не роз’яснюється. Більше того, в наведеній 
статті взагалі не згадується про таких членів сім’ї 
як вітчим, мачуха, пасинок, падчерка. Такий стан 
речей не відповідає реаліям сьогодення і вимагає 
чіткого визначення цієї правової категорії.

Отже, поряд з іншими суспільними відноси-
нами, які мають в місце в сім’ї як окремо взятій 
соціальній одиниці, та з огляду на подекуди спе-
цифічний її склад важливого значення все більше 
і більше набуває питання правового регулювання 

спадкових відносин за участю вітчима, мачухи 
(пасинка, падчерки). 

Питання правового регулювання спадкових 
відносин були і залишаються найбільш актуаль-
ними та найбільш складними для сфери майно-
вих відносин. Це зумовлено тим, що в процесі 
гармонізації суспільства з’являються нові форми 
(підстави) виникнення сімейних правовідносин, 
зумовлюючи розширення їх суб’єктного складу, 
а також істотно впливаючи на зміст цих відносин, 
в тому числі і спадкових. 

Серед сучасних науковців, які досліджували 
проблематику спадкування як за законом, так 
і за заповітом у сфері сімейних відносин необ-
хідно виділити Л.Г. Баранову, М.В. Бориславську, 
М.В. Бондарєву, А.А. Батурцеву, О.Г. Зубарєву, 
А.М. Кондратову, В.В. Кобзар, М.Н. Малахіну, 
В.В. Надьон, А.В. Сегенюк та інших. Однак про-
блематика спадкування окремими суб’єктами 
сімейних правовідносин, серед яких і вітчим, 
мачуха, залишається малодослідженою. Брак нау-
кових досліджень зумовлює дискусійність цього 
питання та породжує проблеми як теоретичного, 
так і практичного характеру, які потребують 
нагального вирішення. 

Виклад основного матеріалу. Доктриною 
цивільного права сформульовано висновок, що 
спадкове право виникло на підставі переходу 
майна померлого до членів його сім’ї, дотриму-
ючись правила про кровне споріднення при спад-
куванні за законом. У ХХ столітті інститут сім’ї 
зазнав деяких змін, у зв’язку з чим у національ-
них спадкових правопорядках виникла необхід-
ність перегляду підстав віднесення певних осіб 
до числа спадкоємців за законом. 

Однією із ключових змін у спадковому праві 
стало значне розширення кількості потенцій-
них спадкоємців по закону, до якого потрапили 
майже всі родичі. Як вказує А.А. Батурцева, від-
булося змішування кровного споріднення з сімей-
ними початками у спадкуванні [2, с. 35]. На таку 
обставину вказує і А.В. Сегенюк, яка пише:  
«У Цивільному кодексі України значно розширено 
коло спадкоємців за законом, причому цей термін 
поширюється на осіб не лише за ознакою родин-
них чи сімейних зв’язків, а й за ознакою членства 
у сім’ї» [3, с. 148].

Закріплення правових норм про спадкування 
за заповітом і за законом у Цивільному кодексі 
України яскраво демонструють значення, що 
надається законодавцем праву особи на вільне 
розпорядження майном на випадок смерті. 
Звичайно, що таке ставлення є закономірним, 
оскільки від належного правового регулювання 
цього інституту залежать важливі питання, які 
торкаються охорони прав та інтересів і спадко-
давця, і спадкоємців.
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Ми вважаємо, що було б помилковим вести 
мову про досконале та оптимальне врегулювання 
спадкових відносин. Особливо це стосується 
питання черговості при спадкуванні за законом 
[4, с. 136] та місця в цій «черзі» таких «потен-
ційних» учасників спадкових відносин як вітчим, 
мачуха, пасинок, падчерка. Це один із прикладів 
взаємодії цивільного та сімейного права, тому що 
в цьому питанні найбільш відчутно простежу-
ється зв’язок інституту спадкового права з інсти-
тутом шлюбу, сімейних правовідносин інших чле-
нів сім’ї та родичів.

Нині в Україні чинним цивільним законодав-
ством встановлено два види спадкування – за 
заповітом і за законом (ст. 1217 ЦК України) [5], за 
якими визначаються спадкоємці та здійснюється 
розподіл спадкового майна. На думку В.В. Кобзар, 
сучасне цивільне законодавство надає переваги 
спадкуванню за заповітом [6, с. 46]. При спадку-
ванні за заповітом підставою є заповіт, а до спад-
кування закликаються ті особи, яких заповідач 
називає як спадкоємців. 

Спадкування за законом має місце тоді, коли 
воно не змінене заповітом, тобто спадкодавець 
у заповідальному розпорядженні не призначив 
спадкоємців особисто. У цьому випадку спад-
кове майно розподіляється між особами, які наз-
вані серед спадкоємців у відповідних статтях ЦК 
України. Такі особи називаються спадкоємцями 
або колом спадкоємців за законом [7, с. 145]. 
Слушною з приводу наведеного є думка М.В. Бон-
дарєвої, яка наголошує, що розмежування спад-
кування на два види (за заповітом і за законом) 
дозволяє найбільш повно здійснити конкретиза-
цію кола спадкоємців, обсяг їх прав та обов’язків 
тощо [8, с. 75].

У відповідному контексті ми розділяємо пози-
цію В.В. Надьон, яка акцентує увагу на тому, що 
спадкування за законом покликане забезпечити 
перехід прав та обов’язків, існування яких не при-
пиняється зі смертю особи, до осіб, які за життя 
були найбільш близькими померлому в силу різ-
них причин – шлюбу, усиновлення, утримання 
тощо. Забезпечення їх спадкових прав, охорона 
та захист самого права спадкування, а разом з тим 
і інтересів сім’ї та суспільства загалом – завдання 
держави, яке виконується за допомогою чітких 
нормативних приписів, що становлять інститут 
спадкування за законом [9, с. 1–2].

Очевидним є факт, що такі суб’єкти сімейних 
відносин як вітчим, мачуха можуть виступити 
в якості спадкодавців (спадкоємців); пасинок, пад-
черка – лише як спадкоємці за заповітом. Інакше 
кажучи, пасинок, падчерка можуть успадкову-
вати майно після смерті вітчима, мачухи в разі, 
коли останні прямо вкажуть на них у заповіті. 
Не виключено, що і вітчим або мачуха можуть 

бути спадкоємцями після смерті своїх повноліт-
ніх пасинка, падчерки, але за умови, що повно-
літні пасинок, падчерка вкажуть вітчима, мачуху 
в заповіті. Взагалі ж, коли йдеться про спадку-
вання такими особами за заповітом, то жодних 
перешкод, як, наприклад, відсутність кровної 
родинності, для прийняття спадщини не існує.

Інша справа, коли йдеться про спадкування за 
законом. Керуючись принципом захисту інтере-
сів близьких родичів померлого, законодавством 
України встановлено ієрархічну черговість спад-
кування за законом, яка залежить від числа наро-
джень, відокремлюючи родичів від народження 
самого спадкодавця, при цьому народження 
самого спадкодавця не враховується. Правиль-
ним, з нашої точки зору, є висновок А.М. Кондра-
тової про те, що в основу визначення спадкування 
за законом покладено принцип сімейно-родинних 
зв’язків зі спадкодавцем [10, с. 100].

Деякі автори стверджують, що в більшо-
сті цивілізованих країн спадкування за законом 
виступає в якості найбільш ефективної і найбільш 
поширеної підстави переходу майна спадко-
давця до спадкоємців [11, с. 31]. Дійсно, підстави 
для таких висновків є. Саме з огляду на нотарі-
альну практику, спадкування за законом залиша-
ється найбільш поширеним видом спадкування 
в Україні. Обставини, які сприяють домінуванню 
спадкування за законом, різні. Це недостатня 
правова культура більшості населення, іноді 
передчасна смерть спадкодавця та обставини 
психологічного характеру, адже складання запо-
віту пересічна людина розглядає як передумову 
смерті. Отже, громадяни України залишають пра-
вове регулювання проблем однієї із найважливі-
ших сфер свого життя (сфери майнових відносин) 
на розгляд держави. При спадкуванні за законом 
функції заповідача бере на себе законодавець, 
який реалізує гіпотетичну волю спадкодавця 
щодо переходу його прав та обов’язків до певного 
кола спадкоємців [12, с. 95]. 

Вітчизняні науковці навпаки стверджують, 
що нині практика заповідального розпорядження 
майном на випадок смерті не є поширеною 
в Україні. Саме тому у спадковому законодав-
стві з’являються норми, які дозволяють найбільш 
точно реалізувати волю спадкодавця, навіть якщо 
він не виразив її прямо у заповіті. Л.М. Баранова 
вказує, що віднесення того чи іншого спадкоємця 
до певної черги здійснено з урахуванням ступеня 
«близькості» його до спадкодавця. Зрозуміло, 
пише авторка, що в житті трапляються випадки, 
коли, наприклад, брати (сестри), племінники (пле-
мінниці) чи інші родичі перебувають зі спадкодав-
цем у більш тісному родинному зв’язку, ніж його 
діти. Однак законом врегульовуються найбільш 
типові ситуації. До того ж, якщо фізична особа 
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бажає залишити своє майно далеким родичам чи 
іншим суб’єктам, вона може виразити свою волю, 
склавши заповіт [13, с. 139]. 

Досліджуючи питання щодо реалізації пасин-
ками, падчерками, вітчимом, мачухою майнових 
прав, О.Г. Зубарєва наголошує, що при встанов-
ленні черговості спадкування за законом голов-
ним принципом є реалізація презумпції волі 
померлого. Спадкоємцями за законом, за винят-
ком двох категорій, завжди виступають тільки 
кровні родичі. Наявність кровного споріднення 
є хоча і не безспірним, але принаймні середньо-
статистично правильним критерієм для встанов-
лення цієї волі [14, с. 115]. 

Загалом погоджуючись із таким висновком, все 
ж вважаємо за необхідне наголосити на іншому. 
Оскільки сучасний закон допускає виникнення 
сімейних відносин не лише на підставі кровного 
споріднення, шлюбу, а й інших підставах, не забо-
ронених цим же законом, то цілком очевидно, 
що питання щодо участі у спадкових відносинах 
вітчима, мачухи є на порядку денному і вимагає 
позитивного вирішення.

Отже, в силу ст.ст. 1261, 1262, 1263, 1264, 
1265 ЦК України спадкоємцями по закону 
є діти, дружина (чоловік), батьки (перша черга); 
рідні брати та сестри, дід, баба (друга черга); 
рідні дядько та тітка (третя черга); особи, які 
проживали зі спадкодавцем однією сім’єю не 
менш як п’ять років до часу відкриття спадщини 
(четверта черга) та інші родичі спадкодавця до 
шостого ступеня споріднення включно, утри-
манці спадкодавця, які не були членами його 
сім’ї (п’ята черга) [5]. Як бачимо, вітчима, 
мачуху, пасинка, падчерку закон навіть не зга-
дує. Їх досить умовно можна віднести до чет-
вертої черги спадкоємців – осіб, які проживали 
зі спадкодавцем однією сім’єю не менш як п’ять 
років до часу відкриття спадщини. Не згаду-
ється окремо про таку категорію суб’єктів спад-
кових відносин і в навчальній літературі.

Законодавство різних країн по-різному вирі-
шує питання щодо можливості таких суб’єктів 
сімейних відносин бути суб’єктом спадкових від-
носинах. Одні країни виступають категорично 
проти закріплення спадкових прав вітчима, 
мачухи (пасинка, падчерки), інші передбачають 
таку можливість лише за наявності певних умов; 
треті ж пішли шляхом закріплення статусу вка-
заних осіб у чинному законодавстві, яке регулює 
відносини спадкування.

Через складність формулювання критеріїв, які 
дозволяють врахувати волю більшості спадко-
давців, а також через те, що пасинки (падчерки) 
мають право спадкувати після своїх батьків, біль-
шість зарубіжних країн не включає зазначених 
осіб до складу спадкоємців. Франція та Німеч-

чина виходять із принципу кровної родинності 
і зовсім не наділяють правом спадкування таких 
категорій осіб як вітчим і мачуха. У законодавстві 
США закріплене загальне правило – відсутність 
у пасинків, падчерок, вітчима, мачухи права на 
спадкування за законом [15, с. 164–165]. 

Виняток становлять Польща, штат Каліфорнія 
(США) та Казахстан. В усіх перерахованих випад-
ках законодавством введено додатковий крите-
рій. У Польщі умовою закликання до спадщини 
пасинка (падчерки) в якості спадкоємців четвертої 
черги є рання смерть біологічних батьків. У Калі-
форнії закон допускає спадкування пасинками 
(падчерками) за дотримання таких умов: зв’язок із 
раннього дитинства і протягом всього часу спіль-
ного проживання; мачуха (вітчим) усиновили б 
дитину, але щодо цього існувала певна юридична 
перешкода. В Казахстані додатковою умовою для 
закликання в якості спадкоємців сьомої черги 
є спільне проживання зі спадкодавцем однією 
сім’єю не менше десяти років [16, с. 39–40].

Нами уже неодноразово згадувалося, що укра-
їнське законодавство не виділяє окремо такої кате-
горії суб’єктів спадкування як вітчим і мачуха. Це 
питання вже тривалий час залишається дискусій-
ним. Воно є більш складним і малодослідженим 
порівняно з питанням спадкування пасинком, 
падчеркою. Деякі фахівці все ж допускають спад-
кування за законом після мачухи, вітчима пасин-
ків і падчерок, проте за умови доведення факту 
утримання [7, с. 153].

Зарубіжне законодавство є більш лояль-
ним щодо визнання вітчима, мачухи суб’єк-
тами спадкових правовідносин. Відповідно до 
ч. 3 ст. 1145 ЦК РФ вітчим, мачуха, пасинок, пад-
черка є спадкоємцями сьомої черги спадкування 
за законом. Однак наявність такої норми, а точ-
ніше віддаленість черги спадкування, не підтри-
мується більшістю дослідників. Так, Є.В. Вавілін 
пропонує віднести вітчима, мачуху (пасинка, пад-
черку) до другої черги спадкоємців [17, с. 18]. 

Цікавою є аргументація щодо необхідності 
включення вітчима, мачухи до числа спадкоєм-
ців іншої представниці зарубіжної цивілістичної 
доктрини А.А. Батурцевої. Вона зазначає, що 
ролі вітчима, мачухи дуже складні і вимагають 
від таких осіб великого терпіння і багатоденної 
праці. Нерідним «батькам» дуже часто вдається 
створити сімейну атмосферу любові, турботи 
і надійності, іноді більш позитивну, ніж напру-
жена атмосфера в сім’ї перед розлученням. Така 
праця безсумнівно повинна бути відповідним 
чином оцінена, в тому числі і шляхом включення 
цих осіб до числа спадкоємців за законом. 

Але шанси стати спадкоємцем, перебуваючи 
в сьомій черзі, мізерні, бо на це впливає значна 
віддаленість черги, що є невиправданим, оскільки 
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в цьому випадку не враховується реальний сту-
пінь близьких сімейних відносин спадкоємців 
сьомої черги зі спадкодавцем. Спадкоємці цієї 
черги повинні мати більшу перевагу перед спад-
коємцями третього, четвертого та п’ятого ступеня 
родинності, які частіше за все у зв’язку з відда-
леністю родинності не підтримували близьких 
відносин, а то і зовсім не були знайомими зі спад-
кодавцем. Їх відносини вичерпуються лише сту-
пенем споріднення [2, с. 37].

Поглиблює проблему і та обставина, що укра-
їнське законодавство не містить легальних визна-
чень понять «вітчим», «мачуха». Теоретична 
неврегульованість цього питання породжує значні 
проблеми на практиці. Так, відсутність офіційних 
тлумачень названих понять не дозволяє конкретно 
дослідити, які саме факти необхідно встановити 
законодавцю для забезпечення реалізації спад-
кових прав цими особами. Якщо йдеться про 
випадки, коли саме вітчим, мачуха претендують 
на спадщину, то вони повинні довести, що пере-
бувають у шлюбі з батьком (матір’ю) спадкодавця 
(пасинки, падчерки). 

В той же час ця обставина ще не свідчить про 
наявність сімейного зв’язку між вказаними осо-
бами, що повинно встановлюватися на підставі 
з’ясування всіх обставин справи. На наше пере-
конання, для забезпечення реалізації вітчимом, 
мачухою спадкових прав насамперед необхідно 
довести, що між пасинком (падчеркою) дійсно 
склалися належні сімейні стосунки, що мачуха, 
вітчим турбувалися про них як про рідних, вихо-
вували їх і надавали утримання, тобто, були пов-
ноцінними батьками у повноцінній сім’ї. 

Можна зробити припущення, що, оцінюючи 
існуючі сімейні відносини між вітчимом, мачухою 
і пасинком (падчеркою) факт спільного прожи-
вання є одним із визначальних. Він підтверджує, 
що навіть якщо вітчим, мачуха не були усиновлю-
вачами пасинка (падчерки), то скоріше за все вони 
мали тісний зв’язок один з одним, перебували на 
їхньому утриманні, всіляко і у всьому допома-
гали їм, приділяючи один одному особливу увагу, 
спільно проживали та вели спільне господарство. 

Крім того, другий із подружжя (вітчим чи 
мачуха) обов’язок по вихованню та утриманню 
дитини (пасинка, падчерки) прийняв на себе 
винятково добровільно. Напевне, саме цей факт 
повинен мати пріоритетне значення для набуття 
правового статусу спадкоємця за законом на від-
міну від простої наявності шлюбних відносин. 
До того ж довести належне виховання і утри-
мання пасинка (падчерки) документально наба-
гато складніше, ніж надати докази щодо спіль-
ного проживання.

Розглядаючи питання щодо можливості 
вітчима, мачухи бути спадкоємцями за законом, 

необхідно звернути увагу на те, що їх не можна 
віднести до жодної із відомих і легально закріпле-
них форм сімейного виховання дітей. Також від-
сутні підстави та аргументи, щоб не віднести їх до 
категорії фактичних вихователів. 

Натепер в межах українського правового поля 
інститут фактичного виховання залишається не 
розробленим. Та і до питання щодо існування 
інституту фактичного виховання ставлення 
далеко не однозначне, оскільки не можливо 
вести мову про наявність певної, однорідної 
сукупності правових норм. Скоріше про інститут 
фактичного виховання слід вести мову як про 
явище соціальне, а не правове. Однак і заперечу-
вати його теж на варто. 

За висловом видатного цивіліста минулого 
століття Є.М. Ворожєйкіна, метою фактичного 
виховання є компенсація дітям відсутності одного 
із батьків [18, с. 228], що є дуже важливим для 
забезпечення дитині права на належне батьків-
ське, сімейне виховання. Закономірно, що і в зако-
нодавстві відсутнє легальне визначення поняття 
«фактичного вихователя», хоча існування подіб-
них відносин ніхто заперечувати не буде. В цьому 
сенсі справедливим є твердження М.В. Борислав-
ської, яка зазначає, що у житті зустрічається ще 
одна форма влаштування, яку можна віднести 
до «сімейних», однак вона не передбачена жод-
ним нормативним актом, – фактичне виховання 
[19, с. 138].

Висвітлюючи цю проблематику, не можна знову 
не звернутися до Є.М. Ворожєйкіна, який свого 
часу вказував, що виховання називається фактич-
ним тому, що не пов’язується з будь-яким юридич-
ним оформленням і не вимагає будь-якого вольо-
вого акту з боку дітей [18, с. 228]. Сказане майже 
півстоліття назад зберігає свою актуальність і нині. 
Адже мати, батько дитини, вступаючи у повторний 
шлюб, згоди дитини на те, що цей чоловік, жінка 
стануть їм вітчимом, мачухою (замінять рідних 
батьків) не питають. Дитина права вибору не має 
і підкоряється волі одного з батьків. 

Заслуговує на увагу і позиція В.Н. Лєженіна, 
який пише: «Ці відносини випливають із такого 
фактичного складу як систематичні дії вітчима 
(мачухи) по вихованню дитини, які проходять 
«фільтрацію» шляхом погодження з одним із бать-
ків (одним із подружжя) питання про виховання 
дитини» [20, с. 53].

Зрозуміло, що закон не може зобов’язати 
вітчима, мачуху встановити над дитиною опіку чи 
піклування або ж усиновити її. Однак ми підтри-
муємо таку точку зору, оскільки особа, яка пере-
буває у шлюбних відносинах з одним із батьків 
дитини без юридичного оформлення відносин 
з дитиною, але яка спільно проживає з дитиною, 
бере участь у її вихованні та утриманні, є ні ким 
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іншим, як фактичним вихователем цієї дитини 
[21, с. 120].

З усією очевидністю можна стверджувати, що 
відносини, які виникають між вітчимом (мачухою) 
та пасинком, падчеркою не оформлені юридично. 
Однак це не перешкоджає вітчиму, мачусі добро-
совісно виконувати функцію виховання, реалізо-
вувати основне функціональне призначення сім’ї, 
батьків – дбати про фізичний, духовний і мораль-
ний розвиток дитини, виховувати її в дусі поваги 
до прав та свобод інших людей, любові до своєї 
сім’ї, свого народу, своєї Батьківщини (ст. 150 СК 
України) [1] на засадах поваги до прав, свобод 
людини і громадянина, мови, національних істо-
ричних і культурних цінностей українського 
та інших народів, підготовку дитини до свідомого 
життя у суспільстві в дусі взаєморозуміння, миру, 
милосердя, забезпечення рівноправності всіх чле-
нів суспільства, злагоди та дружби між народами, 
етнічними, національними, релігійними групами 
(ст. 12 ЗУ «Про охорону дитинства») [22].

Отже, наведене вище дозволяє сформулювати 
висновок, що фактичного вихователя не можна 
прирівняти до статусу прийомних вихователів, 
оскільки правовий статус останніх чітко визна-
чено у законодавстві. Так, поняття патронатного 
виховання, патронатного вихователя, зміст цих 
правовідносин визначено Сімейним кодексом 
України; статус прийомних батьків визначено 
Постановою КМУ «Про порядок утворення 
прийомної сім’ї», а статус батьків-виховате-
лів – Постановою КМУ «Про порядок утворення 
дитячих будинків сімейного типу». 

Не можна застосовувати поняття фактичного 
виховання і до інших форм влаштування дітей-си-
ріт і дітей, позбавлених батьківського виховання, 
опіки та піклування, усиновлення, оскільки пра-
вовий статус опікунів, піклувальників, усиновлю-
вачів так само визначено законом. Закономірно 
виникає питання, то кого ж слід вважати фак-
тичним вихователем? Відповідь повинна бути 
однозначною. Єдина група учасників сімейних 
правовідносин, яка повноцінно може скласти 
категорію фактичних вихователів – це вітчим, 
мачуха. Н.Н. Тарусіна відносини між вітчимом, 
мачухою та пасинком, падчеркою прямо називає 
різновидом фактичного виховання [23, с. 54].

За нормами сімейного законодавства особа, 
укладаючи шлюб з іншою особою, яка має на 
вихованні дітей (шлюбних, позашлюбних), набу-
ває щодо цих дітей правового статусу вітчима, 
мачухи. Однак відносини, які при цьому виника-
ють (між вітчимом, мачухою та пасинком, падчер-
кою) в жодному разі не призводять до виникнення 
батьківських правовідносин. Відносини між бать-
ками і дитиною (в силу походження) та відносини 
між вітчимом, мачухою та пасинком, падчеркою 

(в силу укладення шлюбу між ними) відрізня-
ються між собою не лише за підставами виник-
нення, але і за змістом. 

Нормальний вітчим, мачуха, незважаючи 
на вказівку закону, приймає дитину не лише 
в сім’ю, а й у серце, здійснюючи (мовою закону) 
належне виховання дитини – пасинка, падчерки. 
В цьому випадку, відкидаючи різноманітні тео-
ретичні судження, можна з упевненістю сказати, 
що в буденному житті серед звичайних людей 
можна зустріти безліч прикладів, коли рідний 
(біологічний) батько (мати) взяли участь лише 
у народженні дитини, а в процесі її виховання, 
становлення як особистості брали участь люди, 
які в правовому значенні перебувають із дитиною 
у відносинах так званого свояцтва.

Висновки. Як бачимо, є всі підстави вважати 
вітчима, мачуху фактичними вихователями щодо 
пасинка чи падчерки. Між ними відсутній юри-
дичний критерій визначення родинності – кров-
ний зв’язок, але існуючий роками духовний зв’я-
зок, ті зусилля, які вкладені вітчимом (мачухою) 
в дитину, можуть бути значно більшими, ніж дії 
біологічних батьків. На нашу думку, необхідність 
визнання за вітчимом, мачухою правового статусу 
фактичного вихователя має дуже важливе зна-
чення для вирішення ще одного питання – врегу-
лювання спадкових відносин за участю цих осіб.

Отже, для визнання вітчима, мачухи суб’єк-
тами спадкових правовідносин ми пропонуємо 
пропозиції до Сімейного та Цивільного кодексів 
України:

1. Доповнити ст. 260 Сімейного кодексу 
України «Право мачухи, вітчима брати участь 
у вихованні пасинка, падчерки» нормами такого 
змісту:

«1. Якщо мачуха, вітчим проживають однією 
сім’єю з малолітніми, неповнолітніми пасинком, 
падчеркою, вони мають право на особисте вихо-
вання пасинка, падчерки.

2. Вітчим (нерідний батько) – це особа, яка не 
пов’язана з пасинком, падчеркою кровним спорід-
ненням і здійснює фактичне виховання та утри-
мання дитини без спеціальних (юридично закрі-
плених) повноважень на підставі укладеного між 
ним і матір’ю дитини шлюбу в порядку, встанов-
леному законом.

3. Мачуха (нерідна мати) – це особа, яка не 
пов’язана з пасинком, падчеркою кровним спорід-
ненням і здійснює фактичне виховання та утри-
мання дитини без спеціальних (юридично закрі-
плених) повноважень на підставі укладеного між 
ним і матір’ю дитини шлюбу в порядку, встанов-
леному законом.

4. Право вітчима, мачухи на особисте вихо-
вання пасинка, падчерки є аналогічним праву 
батька, матері дитини за походженням.
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5. За неналежне виконання права на вихо-
вання пасинка, падчерки на вітчима, мачуху 
може бути покладено відповідальність, вста-
новлену законом».

2. Викласти ст. 1264 Цивільного кодексу 
України в такій редакції:

«1. У четверту чергу право на спадкування 
за законом мають особи, які проживали зі спад-
кодавцем однією сім’єю не менш як п’ять років 
до часу відкриття спадщини. Вітчим, мачуха 
мають право на спадкування за умови прожи-

вання однією сім’єю зі спадкодавцем не менш 
як десять років.

Ми переконані, що такі зміни в існуючому 
порядку режиму спадкування, в якому подекуди 
спостерігаються необґрунтовані переваги одних 
спадкоємців перед іншими, що порушує прин-
цип соціальності справедливості та включення 
до числа спадкоємців за законом вітчима, мачухи, 
знімуть дискусійні аспекти цього питання, слугу-
ватимуть удосконаленню законодавства в окрес-
леній сфері та сприятимуть його оптимізації.
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Еволюція правового регулювання інституту примирення сторін  
у цивільному процесі України

Куницький Є. В.
Національна академія внутрішніх  
справ, пл. Солом’янська, 1, Київ, Україна
anna828283@gmail.com

Наукова стаття присвячена простеженню еволюції правового 
регулювання інституту примирення сторін у цивільному процесі 
України. Обґрунтовано, що правову регламентацію примирних 
процедур слід пов’язувати з появою римського права. 
Встановлено, що римські юристи античності звернули увагу на 
можливість укладення мирових угод, оскільки вже тоді судові процеси 
проводилися на основі змагальності сторін. Це зобов’язувало обидві 
сторони навіть за законності своїх вимог надавати докази, яких іноді 
вони не мали. Розуміючи вимоги претора чи судді щодо надання 
доказів, сторона, щоб не втратити грошові кошти чи майно, відносно 
якого відбувається спір, пропонувала іншій стороні укласти мирову 
угоду за рахунок певних уступок. 
Проаналізовано правову регламентацію інституту примирення 
сторін на теренах Російської імперії, під час перебування України 
у складі Великого князівства Литовського, а також у складі СРСР.  
Встановлено, що еволюція правового регулювання інституту 
примирення сторін у цивільному процесі України загалом 
співвідноситься з основними етапами розвитку державності в Україні 
і умовно охоплює такі періоди:
а) зародження правового регулювання інституту примирення 
сторін під час перебування України під владою інших держав, 
характерною особливістю якого стала законодавча регламентація 
єдиної процесуальної форми примирення сторін – мирової угоди  
(ХIV ст. – початок ХХ ст.); 
б) правове регулювання інституту примирення сторін нормами 
радянського цивільного процесуального законодавства, що 
супроводжувалося регламентацією підстав і процесуального 
порядку примирення сторін у трьох процесуальних формах: мирової 
угоди, відмови позивача від позову, визнання позову відповідачем  
(1924 р. – 2004 р.); 
в) правове регулювання інституту примирення сторін нормами 
цивільного процесуального законодавства України, характерною 
особливістю якого стала законодавча регламентація окремої стадії 
цивільного процесу – досудового врегулювання спору за участю судді, 
а також законодавче регулювання порядку виконання мирової угоди 
(2004 р. – донині).

Ключові слова: 
інститут примирення сторін, 
еволюція правового регулю-
вання, римське цивільне право, 
цивільне процесуальне законо-
давство, процесуальні форми 
примирення сторін, позивач, 
відповідач.
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The scientific article is devoted to tracing the evolution of legal regulation 
of the institution of reconciliation of the parties in the civil process of Ukraine.  
It is argued that the legal regulation of conciliation procedures should be associated 
with the emergence of Roman law. 
It is established that the Roman jurists of antiquity drew attention to the possibility 
of concluding amicable agreements, because even then the trials were conducted 
on the basis of adversarial parties. This required both parties to provide 
evidence, which they sometimes did not have, even if their claims were lawful. 
Understanding the requirements of the praetor or the judge to provide evidence, 
the party, in order not to lose money or property in question, offered the other party 
to reach an amicable agreement through certain concessions. The legal regulation 
of the institution of reconciliation of the parties on the territory of the Russian 
Empire, during the stay of Ukraine in the Grand Duchy of Lithuania, as well as in 
the USSR is analyzed. 
It is established that the evolution of legal regulation of the institution 
of reconciliation of the parties in the civil process of Ukraine in general correlates 
with the main stages of development of statehood in Ukraine and conditionally 
covers such periods as:
a) the emergence of legal regulation of the institution of conciliation of the parties 
during the rule of Ukraine under the rule of other states, a characteristic feature 
of which was the legislative regulation of the only procedural form of conciliation – 
amicable agreement (XIV century – early XX century);
b) legal regulation of the institution of conciliation of the parties by the norms 
of the Soviet civil procedural legislation, which was accompanied by regulation 
of the grounds and procedural order of conciliation of the parties in three procedural 
forms: amicable agreement, waiver of the plaintiff, recognition of the claim by 
the defendant (1924 – 2004);
c) legal regulation of the institution of conciliation of the parties by the norms 
of civil procedural legislation of Ukraine, a characteristic feature of which was 
the legislative regulation of a separate stage of civil proceedings – pre-trial 
settlement of a dispute with a judge, as well as legislative regulation of amicable 
settlement (2004 – present).

Key words:
institute of conciliation 
of the parties, evolution of legal 
regulation, Roman civil law, 
civil procedural legislation, 
procedural forms of conciliation 
of the parties, plaintiff, defendant.
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Вступ. Вирішення спорів у судовому 
порядку завжди є процесом тривалим, а інколи 
і витратним. Крім того, спори, які вирішу-
ються в судовому порядку, несуть у собі зна-
чне навантаження на судову систему як в силу 
своєї кількості, так і малозначності предметів 
спору. Але при цьому кожна процедура роз-
гляду і вирішення цивільної справи регла-
ментована цивільним процесуальним законо-
давством і повинна відбуватися у визначеній 
процесуальній формі. 

Разом із цим, звернення осіб до суду в бага-
тьох випадках, особливо при виникненні спору 
майнового характеру, не потребує ґрунтовного 
аналізу законодавства, застосування судової 
практики або інших процесуальних засобів вирі-
шення спору. Фактично такі спори можуть бути 
вирішені поза процедурою судового розгляду 
шляхом застосування інструментів договірних 
відносин, які отримали практичне втілення в так 
званій процедурі примирення. Її сутність зво-
диться до досягнення балансу інтересів сторін 
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шляхом пошуку різних варіантів виходу із ситуа-
ції, яка склалася. Процедура примирення не має 
імперативного характеру, тому сторони за влас-
ним бажанням вирішують, чи досягти консен-
сусу інтересів шляхом примирення, чи продов-
жити вирішення спору у судовому порядку.

Необхідно звернути увагу на те, що пробле-
матика інституту примирення сторін у судовому 
процесі в Україні не була предметом спеціальної 
наукової розвідки. Деякі аспекти інституту прими-
рення сторін досліджувалися вченими лише в кон-
тексті цивільного процесуального статусу зазна-
чених учасників цивільної справи. Відповідні 
дослідження проводили науковці О.В. Гетьманцев 
(«Громадяни як сторони у цивільному процесі 
України» (К., 1997), С.С. Бичкова («Цивільний 
процесуальний правовий статус осіб, які беруть 
участь у справах позовного провадження»  
(К., 2011), І.О. Журба «Сторони в цивільному про-
цесі» (К., 2015).

Незважаючи на наявність наукових праць, 
присвячених окремим аспектам інституту вирі-
шення спору у добровільному порядку, можна 
констатувати, що проблеми, пов’язані із розро-
бленням теоретичних основ інституту прими-
рення сторін у цивільному процесі, ще залиша-
ються мало дослідженими. Серед проблем, які 
потребують розв’язання, однією з актуальних 
є простеження еволюції правового регулювання 
цього інституту в цивільному процесуальному 
законодавстві України.

Метою цієї наукової розвідки є аналіз норма-
тивно-правового регулювання інституту прими-
рення сторін у різні періоди державності України.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Як зазначає О.В. Горецький, історична ретроспек-
тива дозволяє простежити за кожним новим вит-
ком удосконалення процесуальних форм інсти-
туту примирення сторін побачити в них спільне 
і відмінне, виявити переваги та недоліки того 
чи іншого законодавчого рішення, і в підсумку 
визначити тенденції сучасного розвитку право-
суддя в цивільних справах [2, с. 102].

Правову регламентацію примирних проце-
дур слід пов’язувати із появою римського права. 
Так, римські юристи античності звернули увагу 
на можливість укладення мирових угод, оскільки 
вже тоді судові процеси проводилися на основі 
змагальності сторін. Це зобов’язувало обидві 
сторони навіть за законності своїх вимог нада-
вати докази, яких іноді вони не мали. Розуміючи 
вимоги претора чи судді щодо надання дока-
зів, сторона, щоб не втратити грошові кошти чи 
майно, щодо якого відбувається спір, пропонувала 
іншій стороні укласти мирову угоду за рахунок 
певних уступок. Таким чином мирова угода як 
спосіб вирішення спірних питань набула популяр-

ності і досить широко застосувалася в античному 
світі [2, с. 297]. 

Римське право в певних випадках допускало 
і можливість врегулювання спору самими сторо-
нами до розгляду справи судом. У цьому випадку 
мав значення час вчинення таких дій – до укла-
дення litis contestatio і передачі справи на роз-
гляд обраного судді, що явно свідчить про більше 
цивільно-правове значення і природу цієї дії, 
ніж процесуальне. Крім того, необхідно вказати 
на передумови її укладення – можливі труднощі 
в доказуванні сторонами спору своїх вимог або 
заперечень [1, с. 103].

Що стосується України, то необхідно наго-
лосити на тому, що ще в дореволюційному зако-
нодавстві мирова угода також була відома як 
засіб вирішення цивільно-правових спорів. Так, 
у «Положенні про Губернські по селянських 
справах установи» містилося таке положення: 
«Якщо особи, які почали спірно справу у миро-
вого посередника, погодяться закінчити її миром, 
то умови примирення записуються в особливий 
акт, який підписується мировим посередником. 
Справи, таким чином закінчені, відновлені бути 
не можуть, акт зберігається у мирового посеред-
ника, а сторонам за їх бажанням видаються з акта 
копії» [3]. Отже, фактично справу було закінчено 
мировою угодою, хоча такої назви і не містилося 
в самому акті.

Вперше про мирову угоду на теренах Росій-
ської імперії, під владою якої перебувала Україна, 
було згадано в Новгородській берестяній грамоті. 
В подальшому інститут мирової угоди нормативно 
знайшов своє закріплення в Судебнику Іоана III 
(1497 рік), за яким мирова угода могла бути укла-
дена між сторонами спору як на стадії досудового, 
так і судового розгляду спору [4, с. 106]. Мирова 
угода як інститут вирішення спору отримала своє 
закріплення і в Соборному уложенні (1649 рік), за 
яким така угода могла бути укладеною сторонами 
спору на будь-якій стадії судового процесу, але не 
пізніше ухвалення самого рішення [5].

В 1864 році в Російській імперії було прове-
дено судово-правову реформу, відповідно до якої 
було змінено не лише структуру судоустрою, 
а й прийнято низку нових статутів, зокрема і Ста-
тут цивільного судочинства [6, с. 48]. 

Слід звернути увагу на те, що Статут цивіль-
ного судочинства передбачав три форми посвід-
чення (визнання) мирових угод. За першою 
формою мирова угода могла бути посвідченою 
нотаріусом чи мировим суддею і повинна була 
спрямовуватися до того суду, який розглядав 
спір. Інша форма посвідчення мирової угоди 
була пов’язана із самим судом, до якого сторони 
подавали мирове прохання, підписане сторонами. 
Третя форма мирової угоди мала форму мирового 
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протоколу, який складався під час судового засі-
дання. При цьому всі три форми мирових угод 
мали однакову юридичну силу. Сама ж справа 
при укладенні мирової угоди вважалася закінче-
ною і поновленню чи продовженню не підлягала 
(ст. 1366 Статуту). 

Законодавець настільки надавав перевагу 
мировій угоді перед судовим рішенням, що в Ста-
туті цивільного судочинства було зазначено, що 
мировий суддя мав право приступити до безпосе-
реднього розгляду справи лише тоді, коли переко-
нається, що примирити сторони немає можливо-
сті (ст. 70 Статуту). Якщо ж було встановлено, що 
мировий суддя чи з’їзд мирових суддів не виконав 
обов’язків по примиренню сторін, а відразу ухва-
лив рішення, то таке рішення мало бути визнано 
незаконним (ст. 177 Статуту) [6, с. 48].

Наступні зміни у процедурах врегулювання 
спорів були пов’язані з тенденціями упоряд-
кування правових норм і видання на підставі 
аналізу наявного різноманітного юридичного 
та судового матеріалу єдиного кодифікованого 
акта. Поряд із формуванням правил судочин-
ства зберігалася і тенденція щодо використання 
мирової угоди як примирної процедури врегу-
лювання спору. В багатьох судах європейських 
держав регулярно проводилися так звані dies 
amori (дні примирення). Ці дні суди повністю 
присвячували заходам щодо примирення сторін 
[7, с. 58–60]. Очевидно, що вже в цей час було 
розуміння більшої користі примирення, ніж фор-
малізованого судового розгляду [1, с. 103].

Під час аналізу етапів становлення процедур 
примирення привертають увагу Статути Вели-
кого князівства Литовського, які є історичними 
правовими пам’ятками, що безпосередньо вті-
люють рівень розвитку всього європейського 
права в період пізнього Середньовіччя. Необхідно 
зазначити, що цей законодавчий акт містив норми 
різних галузей права, зокрема положення, що 
стосуються форми (обряду), процесу і процедур 
врегулювання спорів шляхом укладення мирової 
угоди [1, с. 103].

Статутам Великого князівства Литовського вже 
був відомий полюбовний суд як орган, який здійс-
нює примирення сторін. Він складався з декількох 
суддів-комісарів, призначених із осіб, які мають 
однакові зі сторонами стан і звання, що праг-
нули досягти примирення між сторонами, а при 
його недосягненні – виносили рішення. Рішення 
було остаточним, за винятком випадків, коли між 
комісарами не було повної згоди (тоді зберігалася 
можливість подати апеляцію до Трибуналу Вели-
кого князівства Литовського) [8, с. 25].

Подальший розвиток примирних процедур 
пов’язаний із перебуванням України у складі 
СРСР. Слід зазначити, що у радянському цивіль-

ному процесуальному праві зберігалися дорево-
люційні правила допустимості та оформлення 
мирових угод, однак цілісність елементів цього 
інституту була втрачена. Це явище зумовлене 
втручанням суду в процес укладення мирової 
угоди і встановленням більш широкого, порів-
няно з дореволюційним законодавством, переліку 
вимог до її змісту, ставленням до мирової угоди 
не як до бажаного, а як до допустимого засобу 
вирішення цивільно-правових спорів, прагненням 
посилити судовий контроль за змістом відносин 
учасників цивільно-правового обороту і за мож-
ливості спростити та уніфікувати судові проце-
дури [9, с. 28]. 

У 1924 році було прийнято Цивільний проце-
суальний кодекс УРСР. У ньому не було прямо 
зазначено право сторін закінчити справу мировою 
угодою. Однак внаслідок численних запитів судів 
про значення позасудових і судових мирових угод, 
а також про дії суду в разі виявлення сторонами 
бажання розв’язати спір миром, Верховний Суд 
Циркуляром № 70 роз’яснив, що мирова угода, 
прийнята судом і занесена у протокол судового 
засідання, прирівнювалася до безперечних доку-
ментів, на підставі яких міг бути виданий судовий 
наказ [10, с. 9–10].

Прийняття Основ цивільного судочинства 
СРСР (1961 рік) і Цивільного процесуального 
кодексу (1964 рік) охарактеризувалося появою 
правових норм, які містили спеціальні правила, 
що закріплювали право сторін на закінчення 
справи мировою угодою і порядок її укладення. 
Так, ст. 103 ЦПК УРСР 1964 року встановлюва-
лося, що сторони можуть закінчити справу миро-
вою угодою на будь-якій стадії процесу, вимагати 
виконання рішення, ухвали, постанови суду. Крім 
того, цим нормативно-правовим актом закріплю-
валися такі процесуальні форми примирних про-
цедур як відмова позивача від позову та визнання 
позову відповідачем. Також у зазначеній нормі 
законодавець окремо наголосив на тому, що суд не 
приймає відмови від позову, визнання позову від-
повідачем і не затверджує мирової угоди сторін, 
якщо ці дії суперечать законові або порушують 
чиї-небудь права і охоронювані законом інтереси.

З прийняття 18 березня 2004 року нового 
Цивільного процесуального кодексу України 
і набрання ним чинності 1 січня 2005 року 
розпочався новий етап у формуванні інсти-
туту мирової угоди, з’явилася нова стадія 
в цивільному процесі – провадження у справі 
до судового розгляду, процесуальною фор-
мою якого стало попереднє судове засідання. 
Справа в тому, що сторони не завжди впевнені 
в обґрунтованості своїх позовних вимог і мож-
ливості доказування їх наявними доказами, 
а тому шляхом взаємних компромісів можливо 
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краще закінчити справу мировою угодою ще 
до початку судового розгляду. 

Згідно з ч. 3 ст. 130 ЦПК України 2004 року на 
попередньому судовому засіданні суд мав з’ясу-
вати, чи не відмовляється позивач від позову, чи 
визнає позов відповідач, чи не бажають сторони 
укласти мирову угоду або передати справу на 
розгляд третейського суду. Як бачимо, законода-
вець створив умови для примирення сторін ще до 
початку розгляду справи по суті. Але навіть тоді, 
коли сторони не примирилися і був призначений 
розгляд справи, головуючий також мав з’ясувати, 
чи не бажають сторони укласти мирову угоду 
(ст. 173 ЦПК України) [1]. 

Третього жовтня 2017 року відбулася новелі-
зація цивільного процесуального законодавства 
України, а саме Законом України «Про внесення 
змін до Господарського процесуального кодексу 
України, Цивільного процесуального кодексу 
України, Кодексу адміністративного судочин-
ства України та інших законодавчих актів» ЦПК 
України було викладено у новій редакції. 

Щодо основних примирних процедур слід зазна-
чити, що законодавець залишив інститут мирової 
угоди, відмову позивача від позову та визнання 
позову відповідачем майже без змін. Водночас на 
декількох моментах все ж необхідно зробити акцент:

1) з’явилася правова норма щодо порядку 
виконання мирової угоди, а саме у ст. 208 ЦПК 
України зазначається, що виконання мирової угоди 
здійснюється особами, які її уклали, в порядку 
і в строки, передбачені цією угодою. Ухвала про 
затвердження мирової угоди є виконавчим доку-
ментом і має відповідати вимогам до виконав-
чого документа, встановленим Законом України 
«Про виконавче провадження». У разі невико-
нання затвердженої судом мирової угоди ухвала 
суду про затвердження мирової угоди може бути 
подана для її примусового виконання в порядку, 
передбаченому законодавством для виконання 
судових рішень;

2) законодавець доповнив цивільне процесу-
альне законодавство правилами щодо досудо-
вого та судового врегулювання спору за участю 
судді, зокрема:

а) щодо досудового врегулювання спору перед-
бачається, що сторони можуть вживати заходів 
для досудового врегулювання спору за домовле-
ністю між собою або у випадках, коли такі заходи 
є обов’язковими згідно із законом. Особи, які 
порушили права і законні інтереси інших осіб, 
зобов’язані поновити їх, не чекаючи висунення 
претензії чи подання позову (ст. 16 ЦПК України);

б) щодо судового врегулювання спору за 
участю судді, то новелізація ЦПК України 
2017 року охарактеризувалася появою нової 
процесуальної форми примирення сторін – про-
цедури врегулювання спору за участю судді 
(статті 201–205 ЦПК України). 

Висновки. Таким чином, дослідження ево-
люції правового регулювання інституту при-
мирення сторін у цивільному процесі України 
дозволило дійти висновку про те, що еволюція 
правового регулювання інституту примирення 
сторін у цивільному процесі України загалом 
співвідноситься з основними етапами роз-
витку державності в Україні і умовно охоплює 
такі періоди:

а) зародження правового регулювання 
інституту примирення сторін під час пере-
бування України під владою інших держав, 
характерною особливістю якого стала зако-
нодавча регламентація єдиної процесуаль-
ної форми примирення сторін – мирової угоди  
(ХIV ст. – початок ХХ ст.); 

б) правове регулювання інституту прими-
рення сторін нормами радянського цивільного про-
цесуального законодавства, що супроводжувалося 
регламентацією підстав і процесуального порядку 
примирення сторін у трьох процесуальних фор-
мах: мирової угоди, відмови позивача від позову, 
визнання позову відповідачем (1924 р. – 2004 р.); 

в) правове регулювання інституту прими-
рення сторін нормами цивільного процесуального 
законодавства України, характерною особливістю 
якого стала законодавча регламентація окремої 
стадії цивільного процесу – досудового врегулю-
вання спору за участю судді, а також законодавче 
регулювання порядку виконання мирової угоди 
(2004 р. – донині).
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Окремі проблеми виникнення права вимоги  
у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди

Погребняк В. Я.
Касаційний господарський суд у складі Верховного Суду,  
вул. О. Копиленка, 6, Київ, Україна
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого,  
вул. Пушкінська, 77, Харків, Україна
pogrebnyak.v.y@gmail.com

Стаття присвячена розгляду підстав і порядку виникнення права 
вимоги у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди. Звертаючись до 
положень чинного цивільного законодавства України, автор констатує 
наявність схожих рис між порядком виникнення права вимоги у зв’язку 
з виконанням завдання, визначеного за публічної обіцянки винагороди, 
й укладенням цивільно-правового договору. Зокрема, оголошення 
завдання й обіцянка винагороди за свою сутністю є пропозицією до 
вступу у правовідношення, що адресоване невизначеному колу осіб, 
а виконання завдання та звернення за винагородою – реакцією на таку 
пропозицію. Тому такі дії схожі на оферту та її акцепт у разі виникнення 
договірного правовідношення. Різниця полягає, зокрема, в тому, що 
в разі публічного здійснення обіцянки винагороди виконання завдання 
є умовою вступу в правовідношення, тоді як у випадку укладення 
договору, як правило, правовідношення виникає в разі здійснення 
акцепту пропозиції контрагентом.
У статті розкривається сутність латентності як характеристики 
правовстановлювальної підстави в разі виникнення права на винагороду 
у зв’язку з виконанням особою завдання, що стосується разової дії. 
Встановлюється, що така властивість проявляється в тому, що в умовах 
практики правореалізації та правозастосування настання відповідної 
правової підстави може бути невідоме для особи, яка пообіцяла винагороду. 
Юридичною передумовою проблеми є ч. 2 ст. 1148 Цивільного кодексу 
України, яка пов’язує виникнення права на винагороду з першістю 
виконання завдання, а не передачею його результату. Це зумовлює 
необхідність внесення змін до відповідного нормативного припису.
Автор доходить висновку, що в умовах дії положень чинного цивільного 
законодавства України розміщення приписів гл. 78 Цивільного 
кодексу України в підрозділі 2 розділу ІІІ не є беззаперечним і вимагає 
додаткового наукового осмислення. Крім того, додаткового опрацювання 
й удосконалення на рівні приписів цивільного законодавства потребує 
ознака домовленості як визначальна характеристика цивільно-правового 
договору й критерій відмежування договору від недоговірних підстав 
виникнення суб’єктивних цивільних прав. Адже наразі розмежування 
договору й такої «недоговірної» підстави виникнення права вимоги, як 
виконання завдання та звернення за винагородою до особи, яка публічно 
її пообіцяла, є недостатньо чітким.

Ключові слова: 
виникнення прав, право вимоги, 
публічна обіцянка винагороди, 
договір, домовленість.
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The article is devoted to consideration the causes and order of establishment 
of right to claim related to relationships of public promise of reward. Turning to 
the provisions of current civil legislation of Ukraine the author observes similar 
traits between order of establishment right to claim on the basis of exercise the task 
defined during public promise of reward and order of establishment such a right on 
the basis of a contract. Particularly, announcement of a task and promise of reward 
for its exercising by its legal nature is a proposal for entering relationship that 
is addressed to unspecified number of persons. At the same time the exercise 
of a task and claim of performer for reward is a legal reaction on such a proposal. 
Thereby such action looks like an offer and its acceptance during procedure 
of establishment contractual relationship. The difference is that in case of public 
promise of reward the exercise of a task is a condition of ingoing to relationship, 
while in case of concluding a contract the relationship emerge from acceptance 
of an offer by counterparty.
The essence of latency as a characteristic of right-establishing cause that emerges 
right to claim the reward for exercising the task related to one-time action is analyzed 
in the article. It is defined that in circumstances of right-realization and law-
enforcement such feature means that appearing of appropriate right-establishing 
cause can be unknown to a person who promised the reward. The legal premise 
of appropriate problem is paragraph 2 of art. 1148 of Civil Code of Ukraine that 
associates the emergence of right on reward with precedence of task execution 
instead of transition of its result. This circumstance defines the necessity of making 
amendments to appropriate legislative provisions.
The author concludes that taking into account the current legislation of Ukraine 
the placement of provision of chapter 78 of Civil Code of Ukraine in subsection 
2 of section III of Civil Code of Ukraine doesn’t looks like undeniable step 
and need additional scientific comprehension. Moreover agreement as determinative 
characteristic of civil contract and the criterion for distinction between contract 
and non-contractual causes for emergence subjective civil rights need additional 
processing and modernization in context of provisions of civil legislation. After 
all, the distinction between contract and such non-contractual cause of emergence 
right to claim as execution the task and application for the reward that addressed to 
a person, who promised it, is not clear enough. 

Key words:
right emergence, right of claim, 
public promise of reward, 
contract, agreement.
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Постановка проблеми. Згідно з одним з най-
більш поширених у цивілістиці класифікаційних 
критеріїв поділу правовідносин, яким є характер 
правовстановлювальної підстави, зобов’язання, 
а тому й суб’єктивні цивільні права вимоги, що 
входять до їхнього змісту, поділяються на дого-
вірні й недоговірні. 

Впродовж усього часу еволюції цивільного 
права ідея розмежування договору та інших 
юридичних фактів постійно знаходила під-
тримку в ученої спільноти, що безпосередньо 
відбилось і на нормативних положеннях. В архі-
тектурі Цивільного кодексу України (далі – ЦК 
України) чітко втілено розмежування договірних 
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(підрозділ 1 розділу ІІІ) та недоговірних зобов’я-
зань (підрозділ 2 розділу ІІІ) [1]. Проте, незва-
жаючи на всі спроби чіткого розмежування дого-
вору та інших підстав виникнення суб’єктивних 
цивільних прав вимоги, якщо розглянути їх при-
скіпливо, в окремих недоговірних правовстанов-
лювальних юридичних фактах можна побачити 
ознаки домовленості. Цікавими у цьому сенсі 
є підстави виникнення права вимоги у зв’язку 
зі здійсненням особою публічної обіцянки вина-
городи, а також порядок настання відповідного 
юридичного наслідку.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Проблема виникнення недоговірних суб’єктив-
них цивільних прав і правовідносин, до змі-
сту яких вони входять, досліджувалася такими 
вітчизняними й зарубіжними правниками, 
як С. С. Алєксєєв, Б. Віндшейд, Н. Ю. Голу-
бєва, Г. Дернбург, І. В. Жилінкова, О. С. Іоффе, 
І. Р. Калаур, А. О. Кодинець, А. В. Коструба, 
О. О. Кот, О. В. Кохановська, О. О. Красавчиков, 
Є. О. Крашенінніков, В. М. Крижна, Н. С. Кузн-
єцова, К. І. Кучерук, Р. А. Майданик, Є. О. Мічу-
рін, В. В. Надьон, О. О. Отраднова, М. Д. Пленюк, 
Я. М. Романюк, І. В. Спасибо-Фатєєва, Р. О. Хал-
фіна, Є. О. Харитонов, В. В. Цюра, Я. М. Шев-
ченко, С. І. Шимон, Р. Б. Шишка, О. А. Явор, 
В. Л. Яроцький та інші.

Постановка завдання. Мета статті полягає 
у визначенні специфіки правовстановлюваль-
них підстав і порядку виникнення права вимоги 
у зв’язку зі здійсненням особою публічної обі-
цянки винагороди.

Основний матеріал дослідження. В юридичній 
літературі зазначається, що недоговірні зобов’я-
зання виникають за відсутності погодженої волі 
їхніх учасників і не завжди є результатом пра-
вомірних дій. Водночас саме відсутність взаєм-
ного погодження волі розглядається вченими як 
визначальна ознака відповідної правовстановлю-
вальної підстави. Як вказує Н. Ю. Голубєва, зміст 
і характер правоможностей суб’єктів, а також 
обсяг цих правоможностей визначається законом 
чи волею суб’єктів, що не вимагає обов’язкового 
узгодження з волею іншого учасника зобов’я-
зального правовідношення, яке виникло [2, с. 14]. 
Однак з окресленою науковою позицією можна 
погодитися лише частково. Їй важко щось про-
тиставляти у випадку співвідношення договору 
та, наприклад, делікту, який не має з ним нічого 
спільного. Проте порядок виникнення суб’єктив-
них цивільних прав вимоги, що входять до змі-
сту правовідношення, яке формується у зв’язку 
з публічною обіцянкою винагороди, змушує 
замислитися над порушеною проблемою.

Як зазначає І. В. Спасибо-Фатєєва, договір 
завжди являє собою правочин, і тому як такий він 

є юридичним фактом – дією, що своєю чергою 
свідчить про значущість волі в його укладенні 
[3, с. 82]. Як визначальну ознаку цивільно-пра-
вового договору необхідно розглядати домовле-
ність його сторін. Відповідний підхід закріплено 
в ЦК України, зокрема в ст. 626, згідно з якою 
договором є домовленість двох або більше сторін, 
спрямована на встановлення, зміну або припи-
нення суб’єктивних цивільних прав й обов’язків 
[1, ст. 626]. Положення чинного цивільного зако-
нодавства України не розкривають зміст терміна 
«домовленість», що є основною передумовою 
проблеми розмежування договору й інших пра-
вовстановлювальних підстав в умовах дії чинних 
нормативно-правових актів.

Наповнити його певним змістом у контексті 
цивільних правовідносин дає змогу ч. 2 ст. 638 ЦК 
України, відповідно до якої договір укладається 
шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір 
(оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) іншою 
стороною [1, ст. 638]. Таким чином, погодження 
волевиявлення потенційних учасників договір-
них правовідносин у процесі укладення договору 
відбувається шляхом здійснення ними послідов-
них дій, які в спрощеному вигляді зводяться до 
оферти однієї особи й акцепту іншою стороною, 
що розглядаються як обов’язкові стадії укладення 
договору [4, с. 183]. Ця юридична схема є пев-
ною мірою спрощеною, хоча й вона має втілення 
в умовах практики. Між офертою й акцептом 
може бути певний проміжок часу, а самі учасники 
переговорного процесу можуть взагалі не обго-
ворювати умови договору. Така ситуація трапля-
ється, наприклад, у випадку публічної оферти. 
З цього приводу ч. 2 ст. 641 ЦК України, зокрема, 
встановлюється, що реклама або інші пропози-
ції, адресовані невизначеному колу осіб, є запро-
шенням робити пропозиції укласти договір, якщо 
інше не вказано в рекламі або інших пропозиціях 
[1, ст. 641]. Однак, якщо оферент поширює через 
мережу Інтернет підписані електронні контракти, 
які мають характер договору приєднання, то 
в такому разі практично будь-яка особа, яка внесе 
до відповідного документа свої відомості й таким 
чином здійснить волевиявлення до вступу в пра-
вовідносини, здійснює акцепт пропозиції. Такий 
підхід поширений у сфері онлайн-торгівлі. Як 
зазначив Касаційний господарський суд у складі 
Верховного Суду в постанові від 19 квітня 2018 р. 
у справі № 910/4592/17, акцепт оферти у формі 
єдиного документа робиться шляхом підписання 
договору й проставлення печатки на обох екземп-
лярах договору, один з яких повертається кон-
трагенту. Оферта, зроблена у спрощений спосіб, 
акцептується в той самий спосіб, у якому була 
зроблена пропозиція про вступ у договірні відно-
сини, – листом, факсограмою тощо [5]. 
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Однак виходить, що за подібним спрощеним 
принципом виникають і права вимоги в ході фор-
мування відносного цивільного правовідношення 
у зв’язку з публічною обіцянкою винагороди. 
Утворення підстави виникнення правовідно-
шення й права вимоги передбачає здійснення осо-
бою публічної обіцянки винагороди за передання 
їй відповідного результату (передання інформації, 
знайдення речі, знайдення фізичної особи тощо) 
(ч. 1 ст. 1144 ЦК України) [1, ст. 1144]. З цього 
слідує, що, по суті, така особа здійснює оферту до 
вступу у правовідношення на визначених умовах. 
Особи, які приступили до виконання завдання, 
своєю чергою мають намір вступити у відповідне 
правовідношення.

Важливе значення в реалізації відповідної схе-
матизації виникнення суб’єктивного цивільного 
права вимоги має ч. 1 ст. 1148 ЦК України, якою 
встановлюється, що в разі виконання завдання 
й передання його результату особа, яка публічно 
обіцяла винагороду (нагороду), зобов’язана 
виплатити її [1, ст. 1148]. Зміст цієї конструкції 
є логічним. З відповідних нормативних положень 
випливає, що право вимоги, а тому й правовід-
ношення, до змісту якого воно входить, виникає 
тоді, коли виконавець виконав завдання, з яким 
пов’язується необхідність здійснення винагороди 
(нагороди), що є умовою настання правовстанов-
лювального юридичного факту, а також передав 
відповідний результат особі, яка пообіцяла вина-
городу, що являє собою власне правовстановлю-
вальний юридичний факт.

Окреслена схематизація передбачає реалізацію 
такої послідовності настання юридично важли-
вих обставин: 1) усвідомлення умов правовідно-
шення та їх пропонування особою, яка здійснює 
публічну обіцянку винагороди; 2) погодження 
з такими умовами особою, яка вступає у відпо-
відні правовідносини як виконавець; 3) дотри-
мання таких умов особою, яка виконує завдання 
(виконавцем), і передача результату особі, яка 
здійснила публічну обіцянку винагороди. З цього 
вбачається, що, по суті, як і за укладення дого-
вору приєднання в разі виникнення права вимоги 
виконавця до суб’єкта, який здійснив публічну 
обіцянку винагороди, відбувається взаємне 
погодження волі. Проте порівняно з порядком 
виникнення договору окреслена юридична схема 
ускладнюється тим, що для вступу в правовідно-
шення виконавець повинен виконати певні умови, 
а виникнення права вимоги пов’язується не з його 
акцептом пропозиції, а з безпосереднім виконан-
ням завдання, яке винесено за межі правовідно-
шення та є не обов’язком виконавця, а умовою 
вступу у правовідношення. Водночас у двосторон-
ніх договірних правовідносинах практично всі дії 
учасників включені до їхнього змісту. Договором 

може передбачатися, що вимога одного учасника 
може задовольнятися після задоволення вимоги 
іншого учасника, що пов’язано з послідовністю 
виконання ними своїх обов’язків. Таке виконання 
зобов’язання називається зустрічним (ст. 538 ЦК 
України) [1, ст. 538], однак дії обох учасників охо-
плюються змістом правовідношення. У випадку 
публічної обіцянки винагороди дії виконавця 
винесені за межі правовідносин.

Запроваджений ч. 1 ст. 1148 ЦК України підхід 
є ефективним з точки зору практики правореалі-
зації та правозастосування, оскільки усуває необ-
хідність доведення першості виконання завдання. 
Однак проблема виникає під час застосування 
ч. 2 ст. 1148 ЦК України, якою встановлюється, 
що у випадку, якщо завдання стосується разової 
дії, винагорода виплачується особі, яка виконала 
завдання першою.

Якщо таке завдання було виконано кількома 
особами одночасно, винагорода розподіляється 
між ними порівну [1, ст. 1148]. І в цій частині вияв-
ляється проблема, яку можна назвати «латентність 
правовстановлювальної підстави».

Латентність правовстановлювальної підстави 
проявляється в тому, що в контексті практики пра-
вореалізації та правозастосування настання від-
повідної правової підстави може бути невідомим 
для особи, яка пообіцяла винагороду.

В юридичній схематизації виникнення права 
панування її долають легітимаційні компоненти, 
наприклад, такі як патентування об’єктів про-
мислової власності, видача свідоцтва на знак для 
товарів і послуг, реєстрація прав на речі тощо, які 
надають публічності факту виникнення відповід-
них прав на зазначені об’єкти. З моменту легіти-
мації застосовується презумпція поінформовано-
сті учасників цивільного обороту про відповідні 
обставини, вони стають загальновідомими. Що 
ж стосується виникнення права вимоги на недо-
говірній підставі, то правова обстановка, в якій 
наступають відповідні правовстановлювальні 
обставини, ускладнює чітке їх встановлення осо-
бами, які вступають у відповідне правовідно-
шення, адже для неї не характерне погодження 
волі суб’єктами у спосіб, характерний для укла-
дення цивільно-правового договору.

У відповідних умовах за буквального розуміння 
ч. 2 ст. 1148 ЦК України вона переносить правов-
становлювальне значення з моменту передання 
результату особі, яка публічно пообіцяла вина-
городу, на момент першого виконання завдання, 
що створює ризики для стабільності цивільного 
обороту. По-перше, це не дисциплінує осіб, які 
виконують завдання, оскільки ті, виконавши його, 
можуть не повідомляти про це особі, яка пообі-
цяла винагороду, а по-друге, в такому разі виплата 
винагороди особі, яка виконала завдання другою, 
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однак передала його результат першою, є необ-
ґрунтованою. Цю проблему можна було б вирі-
шити, запровадивши чітке правило, що в такому 
разі перший виконавець завдання може в судо-
вому порядку перевести на себе права й обов’язки 
особи, яка отримала винагороду, у відповідних 
правовідносинах. Однак це малоефективний під-
хід, оскільки проблема встановлення факту пер-
шості виконання завдання, якщо її винесено за 
межі механізму правовстановлення, лягає на суд, 
який повинен її вирішити.

З іншого боку, системно витлумачивши 
ст. 1148 ЦК України, можна припустити, що 
ч. 2 зазначеної статті конкретизує ч. 1, а тому 
правовстановлювальною підставою для права на 
одержання винагороди в разі виконання завдання 
одночасно кількома особами є факт передачі 
результату. Проте в такому разі дещо нелогіч-
ною видається сама конструкція одночасного 
виконання завдання. Очевидно, що відповід-
ною нормою законодавець бажав охопити саме 
випадок одночасного виконання завдання. Адже 
абз. 1 ч. 2 ст. 1148 ЦК України досить ефективно 
вирішує проблему конкуренції між виконавцями.

Проте в будь-якому разі вбачається логічним 
внесення до ч. 2 ст. 1148 ЦК України змін для 
наділення правовстановлювальним значенням 
дії з передачі виконавцем результату особі, яка 
пообіцяла винагороду, однак конкретизувавши її 
тим, що винагорода може розподілятися між осо-
бами, якщо вони спільно виконали завдання. Тим 
більше, що одночасне виконання завдання вба-
чається малоймовірним, а також є складною для 
встановлення в практичних умовах обставиною.

Висновки й перспективи подальших дослі-
джень. Підбиваючи підсумок, необхідно визнати, 
що порядок виникнення суб’єктивного цивіль-
ного права вимоги, що пов’язано з виконанням 
завдання, поставленого в ході публічної обіцянки 
винагороди, якісно відрізняється від інших недо-
говірних правовстановлювальних юридичних 
схематизацій. Багато в чому це зумовлено специ-
фікою волевиявлення суб’єктів цивільного права, 
що нагадує процес укладення договору. Зокрема, 
як і у випадку зі здійсненням оферти та її акцеп-
том контрагентом в разі публічної обіцянки вина-
городи, особа формулює завдання, виконання 
й надання результату якого спричиняє виник-

нення на її стороні обов’язку передати виконавцю 
винагороду. В такому сенсі у сформульованому 
завданні й обіцянці винагороди за його виконання 
знаходить відображення волевиявлення особи на 
вступ у відповідні цивільні правовідносини. Крім 
того, ці акти, як такі, що адресовані невизначеному 
колу осіб, за своєю правовою природою є пропо-
зицією виконати завдання й отримати винагороду, 
тобто вступити у відповідні правовідносини.

Свою чергою виконання відповідного 
завдання й звернення виконавця до особи, яка 
пообіцяла винагороду, за отриманням останньої 
є нічим іншим як вольовою реакцію виконавця 
на відповідну пропозицію, що у світлі співвідно-
шення між офертою та акцептом як елементами 
процесу виникнення договірних цивільних пра-
вовідносин містить ознаки домовленості. Різниця 
полягає лише в тому, що в разі укладення контек-
стуального договору правовідносини виникають 
з отриманням оферентом акцепту пропозиції 
контрагента або з учиненням контрагентом дій, 
які свідчать про акцепт пропозиції, тоді як у разі 
виникнення правовідносин у зв’язку з публіч-
ною обіцянкою винагороди виконання завдання 
є лише умовою їх виникнення. Підставою є звер-
нення виконавця до особи, яка пообіцяла винаго-
роду, за отриманням останньої. 

Таким чином, проведений аналіз демонструє, 
що різниця між укладенням договору як підста-
вою виникнення договірних цивільних право-
відносин, а також обставинами, з якими пов’я-
зується виникнення правовідносин між особою, 
що публічно пообіцяла винагороду за виконання 
певного завдання, та особою, яка виконала таке 
завдання, є певною мірою умовною. Це своєю 
чергою стимулює розвиток юридичної думки 
й відповідних нормативних положень в напрямі 
розкриття змісту категорії «домовленість» як 
визначальної ознаки цивільно-правового дого-
вору, а тому й поглиблення одного з найбільш 
поширених критеріїв диференціації підстав 
виникнення суб’єктивних цивільних прав. В умо-
вах дії чинних положень цивільного законодав-
ства України, що розкривають правову природу 
договору, розміщення приписів гл. 78 ЦК України 
в підрозділі 2 розділу ІІІ ЦК України не виглядає 
беззаперечним і потребує додаткового наукового 
осмислення.
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До питання про наслідки здійснення правочинів  
малолітніми й неповнолітніми особами

Тищук Н. О.
Національний університет «Одеська юридична академія»,  
Фонтанська дорога, 23, Одеса, Україна
Natsivn0704@gmail.com

Стаття присвячена аналізу законодавчо закріплених наслідків 
вчинення правочинів малолітніми й неповнолітніми особами як 
у межах обсягу їхньої дієздатності, так і поза межами дієздатності, 
що в умовах стрімкого розвитку інформаційних технологій, переходу 
оформлення договорів у режим онлайн, запровадження сервісів, 
які обслуговують цю сферу, свідчить про необхідність розширення 
фактичних можливостей малолітніх і неповнолітніх вчиняти 
правочини та вчинення їх у межах правових норм.
Запропоновано виділяти дві групи правочинів, які вчиняються 
малолітніми й неповнолітніми особами: ординарні й екстраординарні. 
До ординарних пропонується відносити правочини, які вчинені 
малолітніми й неповнолітніми особами в межах закону, є дійсними 
з самого початку та не викликають сумніву щодо їхньої дійсності 
внаслідок суб’єктного складу. Враховуючи розвиток інформаційного 
суспільства, впровадження інформаційних технологій у щоденне буття 
людини, обізнаність дітей щодо користування різного роду ґаджетами 
вже з малого віку, в тому числі й можливості здійснювати покупки 
онлайн, закріплений в чинному законодавстві перелік правочинів, 
які можуть здійснювати малолітні й неповнолітні особи самостійно, 
є неповним. Фактично таких правочинів здійснюється набагато більше, 
однак внаслідок відсутності їхнього правового регулювання вони, 
по суті, є недійсними, або ж законні представники можуть про них 
навіть не знати, внаслідок чого не будуть застосовані наслідки такої 
недійсності. Тому пропонується застосовувати комплексний підхід 
вирішення питання: з одного боку, розширити обсяги дієздатності 
малолітніх і неповнолітніх осіб (у тому числі уточнити вікові межі для 
кожної з категорій зазначених осіб), а з іншого боку, використовувати 
технології, які б дали можливість дотримуватися закріплених обмежень 
щодо здійснення тих чи інших правочинів, максимально об’єктивно 
висвітлювали інформацію щодо ідентифікації особи, вираження її волі, 
давали можливість захистити права дітей від порушень. Доречним тут 
може стати використання технології блокчейн, яка вже використовується 
в багатьох країнах світу та стає дедалі популярнішою.
До екстраординарних пропонується відносити правочини, вчинені 
малолітніми й неповнолітніми особами за межами їхньої цивільної 
дієздатності, які мають вади суб’єктного складу, виходять за межі закону 
та, як наслідок, можуть бути визнані згодом або дійсними, або недійсними.

Ключові слова: 
правочин, дієздатність, мало-
літня особа, неповнолітня 
особа, недійсність правочину, 
наслідки недійсності право-
чину.
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The article is devoted to the analysis of the legally established consequences 
of transactions by children and minors both within the scope of their legal capacity 
and outside the legal capacity, which in the rapid development of information 
technology, the transition to online contracts, the introduction of services that serve 
this area expanding the actual opportunities for minors to commit transactions 
and committing them within the legal norms.
It is proposed to distinguish two groups of transactions committed by children 
and minors: ordinary and extraordinary. Ordinary transactions are proposed to 
include transactions committed by minors and minors within the law, are valid 
from the beginning and do not raise doubts about their validity due to the subject 
composition. Given the development of the information society, the introduction 
of information technology in everyday life, children’s awareness of the use 
of various gadgets from an early age, including the ability to make purchases 
online enshrined in current legislation list of transactions that minors and minors 
can carry out independently, is incomplete. In fact, many more such transactions 
are carried out, but due to the lack of their legal regulation, they are essentially 
invalid, or the legal representatives may not even know about them, as a result 
of which the consequences of such invalidity will not be applied. Therefore, 
it is proposed to apply a comprehensive approach to this issue: on the one 
hand – to expand the capacity of minors (including to clarify the age limits for 
each of these categories of persons), on the other – to use technologies that would 
allow compliance with restrictions certain transactions, covered as objectively as 
possible information on the identification of the person, the expression of his will, 
gave the opportunity to protect the rights of children from violations. It may be 
appropriate to use blockchain technology, which is already used in many countries 
around the world and is becoming increasingly popular.
It is proposed to include in the extraordinary transactions committed by children 
and minors outside their civil capacity, who have defects of the subject composition, 
go beyond the law, and as a result, may either be recognized as valid or invalid.

Key words:
transaction, legal capacity, child, 
minor, invalidity of transaction, 
consequences of invalidity 
of transaction.

On the consequences of the consequences of committing deals by children and minors 

Tyshchuk N. О.
National University “Odesa Law Academy”,  
Fontanskaya road, 23, Odessa, Ukraine
Natsivn0704@gmail.com

Постановка проблеми. Правочин є найбільш 
поширеним юридичним фактом сфери приват-
ного права, під яким законодавець розуміє дію 
особи, спрямовану на набуття, зміну або припи-
нення цивільних прав й обов’язків. Правочин як 
правова категорія характеризується сукупністю 
таких ознак: він завжди є вольовим актом; є дією, 
спеціально спрямованою на досягнення певного 
правового результату; є дією суб’єктів цивільного 
(приватного) права; завжди є правомірною дією. 
Суб’єктами цивільних правовідносин є, зокрема, 
фізичні особи, до яких відносять і дітей (малоліт-
ніх і неповнолітніх осіб), які також можуть висту-
пати сторонами правочину. Разом із тим однією 
з умов дійсності правочину є відповідність особи, 

яка його вчиняє, необхідному обсягу цивільної 
дієздатності. Законодавець визначає загальні пере-
ліки правочинів, які належать до обсягу цивіль-
ної дієздатності малолітніх і неповнолітніх осіб. 
Окремо розглядається питання стосовно частки 
правочинів, які здійснені зазначеними категорі-
ями осіб поза межами їхньої дієздатності. 

Стрімкий розвиток інформаційних техноло-
гій, які застосовуються для вчинення правочинів, 
фактична невідповідність чинних правових норм 
практиці, зокрема розширення кола правочинів, 
які реально вчиняються малолітніми й неповно-
літніми особами, обумовлюють необхідність 
систематизації чинних норм і позицій науковців 
щодо питання можливих наслідків здійснення 
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правочинів малолітніми й неповнолітніми осо-
бами, вироблення єдиного підходу щодо вирі-
шення цього питання.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Дослідженню питань наслідків здійснення пра-
вочинів фізичними особами залежно від обсягу 
дієздатності приділяли увагу такі вчені, як 
Т. В. Водоп’ян [1], І. В. Давидова [2], О. С. Іоффе 
[3], Н. С. Кузнєцова [4], В. В. Луць [5], Р. А. Май-
даник [6], М. В. Міщенко [7; 8], Є. О. Харитонов 
[9] та інші. Разом із тим особливостям наслідків 
вчинення правочинів малолітніми й неповноліт-
німи особами в умовах інформатизації суспіль-
ства окрема увага не приділялася.

Метою статті є аналіз законодавчо закріплених 
наслідків вчинення правочинів малолітніми й непо-
внолітніми особами як у межах обсягу їхньої дієз-
датності, так і поза межами дієздатності.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Всі правочини, які можуть бути вчинені мало-
літніми й неповнолітніми особами, можна поді-
лити на кілька груп: правочини, які перебувають 
у межах цивільної дієздатності особи й відповідно 
до законодавства можуть вчинятися самостійно 
(вони завжди є дійсними за умови додержання 
вимог ст. 203 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦК України) та направлені на настання відповід-
них правових наслідків); правочини, які є поза 
межами цивільної дієздатності особи (можуть 
бути згодом визнані дійсними або ж недійсними). 

До правочинів, які перебувають у межах дієз-
датності малолітніх осіб, законодавець відносить 
дрібні побутові правочини, під якими розумі-
ють такі правочини, які задовольняють побутові 
потреби особи, яка їх вчиняє, відповідають її 
фізичному, духовному чи соціальному розвитку 
й стосуються предмета, який має невисоку вар-
тість. Зазначені ознаки повинні характеризувати 
такий правочин у сукупності.

Також малолітні особи можуть здійснювати 
особисті немайнові права на результати інте-
лектуальної, творчої діяльності, що охороня-
ються законом. Наприклад, зміна імені та (або) 
прізвища дитини, яка досягла віку десяти років, 
може бути проведено лише з його згоди; місце 
проживання дитини, яка досягла десяти років, 
визначається за спільною згодою батьків і самої 
дитини. Разом із тим інші особисті немайнові 
права обсягом часткової цивільної дієздатності 
фізичних осіб не охоплюються, що в сучасних 
умовах розвитку суспільства спричинює деякі 
незручності на практиці й прогалини в нормах, 
що мають бути усунені. А всі майнові права інте-
лектуальної власності малолітніх можуть здійс-
нюватися лише їхніми законними представни-
ками (наприклад, право на використання об’єкта 
права інтелектуальної власності; виключне право 

дозволяти використання об’єкта права інтелекту-
альної власності тощо).

Натомість неповнолітні особи мають значно 
більші можливості щодо вчинення правочинів «у 
межах обсягу їхньої дієздатності». Зокрема, непо-
внолітня особа може вчиняти самостійно: дрібні 
побутові правочини; розпоряджатися своїм заро-
бітком, стипендією або іншими доходами; здійс-
нювати особисті немайнові права на результати 
інтелектуальної, творчої діяльності, що охоро-
няються законом; бути учасником (засновником) 
юридичних осіб, якщо це не заборонено законом 
або установчими документами юридичної особи; 
укладати договір банківського вкладу (рахунку) 
й розпоряджатися вкладом, внесеним нею на своє 
ім’я (грошовими коштами на рахунку). Перера-
ховані правочини можуть вчинятися неповноліт-
німи особами й не вимагають жодних погоджень 
чи дозволів з боку їхніх законних представників.

Усі правочини, що здійснені малолітніми 
й неповнолітніми особами в межах закону, є дійс-
ними з самого початку й не викликають сумніву 
щодо їхньої дійсності внаслідок суб’єктного 
складу, пропонується виділити в окрему групу 
з назвою «ординарні правочини». Враховуючи 
розвиток інформаційного суспільства, впрова-
дження інформаційних технологій у щоденне 
буття людини, обізнаність дітей у користуванні 
різноманітними гаджетами вже з малого віку, 
в тому числі й можливості здійснювати покупки 
онлайн (або взагалі купувати так звані цифрові 
об’єкти, як наприклад у відеоіграх тощо) постає 
питання про невідповідність закріпленого в чин-
ному законодавстві досить незначного переліку 
правочинів, які можуть здійснювати малолітні 
й неповнолітні особи самостійно. Фактично таких 
правочинів здійснюється набагато більше, однак 
внаслідок відсутності їхнього правового регулю-
вання вони, по суті, є недійсними. Або ж законні 
представники можуть про них навіть не знати, 
внаслідок чого не будуть застосовані наслідки 
такої недійсності. Отже, необхідно застосувати 
комплексний підхід: з одного боку, розширити 
обсяги дієздатності малолітніх і неповнолітніх 
осіб (у тому числі уточнення вікових меж для кож-
ної з категорій зазначених осіб), з іншого, застосо-
вувати технології, які б дали можливість дотриму-
ватися закріплених обмежень щодо вчинення тих 
чи інших правочинів, максимально об’єктивно 
висвітлювали інформацію щодо ідентифікації 
особи, вираження її волі, давали можливість захи-
стити права дітей від порушень. Одним із таких 
рішень може стати використання технології блок-
чейн, яка вже працює в багатьох країнах світу 
й здобуває все більшої популярності. 

Наступною групою правочинів, які здійсню-
ються малолітніми й неповнолітніми особами, 
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є правочини, що вчинені поза межами їхньої 
цивільної дієздатності, однак можуть бути визнані 
дійсними й мати всі правові наслідки, на які були 
направлені.

Отже, якщо малолітня особа вчинила пра-
вочин поза межами своєї дієздатності, то такий 
правочин згодом може бути схвалений батьками 
такої особи (усиновлювачами) або одним із них, 
з ким проживає малолітня особа, або опікуном 
(ч. 1 ст. 221 ЦК України), наслідком чого буде 
підтвердження дійсності такого правочину. Схва-
лення такого правочину не вимагає особливої 
форми вираження. Воно можливе у вигляді пасив-
ної поведінки, тобто незаявленні претензії іншій 
стороні протягом одного місяця з моменту, коли 
стало відомо про здійснення правочину.

Також правочин, вчинений малолітньою осо-
бою поза межами її дієздатності може бути визна-
ний дійсним у судовому порядку на вимогу заін-
тересованої особи за умови встановлення факту 
його вчинення на користь малолітньої особи 
(ч. 2 ст. 221 ЦК України). У цьому випадку такий 
правочин є умовно оспорюваним. Зокрема, умо-
вою є наявність такої заінтересованої особи, яка 
б подала до суду позов щодо визнання правочину 
дійсним і доказ корисності вчиненого правочину 
для малолітньої особи. 

Неповнолітня особа відповідно до законодав-
ства може вчиняти «інші» правочини самостійно, 
але за умови наданої згоди батьків (усиновлюва-
чів) або піклувальників. Зокрема, це правочини 
щодо розпорядження грошовими коштами, що 
внесені повністю або частково іншими особами 
у фінансову установу на її ім’я, щодо транспорт-
них засобів або нерухомого майна (згода батьків 
(усиновлювачів) або піклувальника повинна бути 
оформлена в письмовій формі й посвідчена нота-
ріально, а також необхідним є отримання дозволу 
органу опіки та піклування) та інші. У деяких 
випадках вчинення правочину неповнолітньою 
особою передбачає наявність згоди обох батьків, 
навіть якщо вони спільно не проживають. Разом 
із тим ч. 5 ст. 177 Сімейного кодексу України 
передбачено, що за певних умов достатньо згоди 
й одного з батьків. Як бачимо, це так звані умовно 
дійсні правочини, адже за відсутності згоди закон-
них представників (а в деяких випадках й органу 
опіки та піклування) такі правочини будуть 
визнані недійсними.

Тепер розглянемо правочини, які вчиняються 
малолітніми й неповнолітніми особами поза 
межами їхньої цивільної дієздатності й не пого-
джуються згодом законними представниками, 
та наслідки такого вчинення. 

Якщо говорити про малолітніх осіб, то 
ч. 2 ст. 221 ЦК України передбачено, що в разі від-
сутності схвалення правочину, вчиненого мало-

літньою особою за межами її цивільної дієздатно-
сті, він є нікчемним, а отже, настають наслідки, 
передбачені законодавством. За умови незгоди 
з учиненим малолітньою особою правочином 
батьки (усиновлювачі) або опікун пред’явля-
ють свою претензію до іншої сторони в актив-
ній формі (у прикладі з покупкою це повернення 
товару до магазину й отримання назад витрачених 
коштів на покупку цього товару). Тобто фактично 
застосовуються наслідки недійсності правочину, 
зокрема, двостороння реституція. Разом із тим 
така претензія має бути висунута протягом місяця 
з дня, коли законні представники дізналися про 
вчинення правочину. Однак на практиці може 
виникнути ситуація, коли батьки (опікуни) могли 
досить довгий час не знати про вчинення мало-
літньою особою такого правочину. З іншого боку, 
може мати місце й маніпуляція з боку законних 
представників, коли вони вдають, що не знали про 
вчинення такого правочину й намагаються засто-
сувати до нього наслідки недійсності. Необхідно 
зазначити, що наслідки недійсності будуть зале-
жати від того, хто є іншою стороною правочину 
(малолітня, неповнолітня чи повнолітня особа). 
Законодавець передбачив наступне: 1) якщо пра-
вочин з малолітньою особою вчинила фізична 
особа з повною цивільною дієздатністю, то вона 
зобов’язана повернути законним представникам 
малолітньої особи все те, що вона одержала за 
таким правочином від останньої, а законні пред-
ставники малолітньої особи повертають дієздат-
ній стороні все одержане нею за цим правочином; 
2) якщо обома сторонами правочину є малолітні 
особи або другою стороною є неповнолітня особа, 
то кожна з них зобов’язана повернути іншій сто-
роні все, що одержала за цим правочином.

Правочини, які вчинені неповнолітніми осо-
бами поза межами їхньої цивільної дієздатно-
сті й не схвалені до їх вчинення, відповідно до 
ч. 1 ст. 222 ЦК України можуть бути схвалені 
батьками (усиновлювачами), піклувальниками 
згодом. Така ситуація фактично є аналогічною 
тій, що розглядалася щодо малолітніх осіб. Разом 
із тим, враховуючи специфічний вік неповно-
літніх, на практиці більше вірогідності того, що 
законні представники можуть не знати про вчи-
нення такого правочину, і довести момент, коли 
вони дізналися, буде досить важко. 

Окремо законодавець передбачив можливість 
визнання судом недійсним за позовом заінтере-
сованої особи правочину, вчиненого неповноліт-
ньою особою за межами її цивільної дієздатності 
без згоди батьків (усиновлювачів), піклуваль-
ників. Отже, такий правочин є оспорюваним, і, 
в разі визнання його недійсним судом, наступа-
ють відповідні правові наслідки. Такі наслідки 
можуть різнитися з огляду на те, хто є сторонами 
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правочину. Наприклад, якщо обома сторонами 
недійсного правочину є неповнолітні особи, 
то кожна з них зобов’язана повернути другій 
стороні все одержане нею за цим правочином 
у натурі, а в разі неможливості такого відшко-
довується його вартість за цінами, які діють на 
момент відшкодування. 

Охарактеризовані правочини, здійснені мало-
літніми й неповнолітніми особами за межами 
їхньої цивільної дієздатності, в сукупності фор-
мують другу групу правочинів, які пропонується 
називати екстраординарними. Такі правочини 
мають вади суб’єктного складу, виходять за межі 
закону і, як наслідок, можуть бути визнані згодом 
або дійсними, або ж недійсними.

Важливо пам’ятати, що, окрім загального 
наслідку недійсності правочину (двосторонньої рес-
титуції), можуть виникати й інші наслідки, зокрема 
відшкодування завданої шкоди, збитків, моральної 
шкоди, повернення безпідставно набутого.

Враховуючи вікові особливості, законодавець 
зазначає, що малолітня особа не несе відповідаль-
ності за завдану нею шкоду (ч. 2 ст. 31 ЦК України), 
натомість неповнолітня особа особисто несе 
цивільну відповідальність (ст. 33 ЦК України), де 
остання залежить від виду правочину, вчиненого 
неповнолітньою особою. Якщо порушено договір, 
вчинений неповнолітньою особою самостійно, то 
вона самостійно несе відповідальність (відпо-
відно до закону); якщо ж договір було укладено за 
згодою батьків (усиновлювачів), піклувальника, 
то особа несе відповідальність самостійно за 
умови наявності достатнього майна для відшко-
дування збитків, в іншому випадку додаткову від-
повідальність несуть батьки (усиновлювачі) або 
піклувальник такої особи.

Що ж стосується відшкодування завданих 
збитків, то відповідно до ст. 1178 ЦК України 
шкоду, завдану малолітньою особою, відшко-
довують її законні представники. Разом із тим 
за умови вчинення малолітньою особою (тобто 
недієздатною) правочину з дієздатною, остання 
зобов’язана відшкодувати збитки, завдані укла-
денням такого правочину, якщо в момент його 
вчинення вона знала або могла знати про вік дру-
гої сторони. Натомість неповнолітня особа несе 
відповідальність за шкоду, завдану нею іншій 
особі згідно зі ст. 1179 ЦК України, де передба-
чено, що така особа відповідає за завдану нею 
шкоду самостійно на загальних підставах, однак 
якщо в неповнолітньої особи відсутні кошти, 
достатні для відшкодування, батьки (усиновлю-
вачі) або піклувальник зобов’язані відшкоду-
вати завдані збитки, якщо вони своєю винною 
поведінкою сприяли вчиненню правочину або 
втраті майна, яке було предметом правочину 
(ст. 222 ЦК України).

Отже, наслідками недійсності екстраординар-
них правочинів буде: визнання факту недійсно-
сті як такого, двостороння реституція, відшко-
дування завданої шкоди та збитків, повернення 
безпідставно набутого майна без достатньої пра-
вової підстави. 

Висновки з дослідження й перспективи 
подальших розвідок у цьому напрямі. В умо-
вах інформатизації суспільства, використання 
інтернет-ресурсів навіть для найпростіших опе-
рацій виникає багато питань щодо вчинення 
малолітніми й неповнолітніми особами правочи-
нів, визнання їх дійсними або ж віднесення до 
недійсних, процедури такого віднесення (судовий 
порядок; заявлення претензій законним представ-
ником; нікчемність, яка відповідно до закону не 
вимагає підтвердження в суді, однак на практиці 
досить часто розглядаються питання в суді щодо 
визнання нікчемного правочину недійсним).

Враховуючи те, що шестирічного віку особа 
може здійснювати покупки в Інтернеті, розумі-
ючи результат своїх дій, хоч це може не відпові-
дати бажанням законних представників, і може 
мати в розпорядженні досить значні кишенькові 
кошти, можна стверджувати, що коло правочи-
нів, які можуть вчиняти малолітні відповідно до 
законодавства, на практиці постійно розширю-
ється. Зазначене пов’язано, зокрема, з розвитком 
суспільства, інформаційних технологій, «дорослі-
шанням» дітей раніше 14-річного віку. Тому про-
понується закріпити поділ малолітніх осіб на такі 
групи: до шести років; від шести до десяти років; 
від десяти до чотирнадцяти років. Кожна з груп 
матиме свій обсяг правомочностей і можливість 
вчиняти ті чи інші правочини з метою задоволь-
нити свої побутові потреби особи (відповідно до 
віку), що відповідатимуть фізичному, духовному 
чи соціальному розвитку (знов таки в межах від-
повідної вікової категорії). 

Схожа ситуація спостерігається й під час ана-
лізу правочинів, які вчиняються неповнолітніми 
особами, а саме: де-факто має місце розширення 
кола й можливостей вчинення правочинів непо-
внолітніми особами, що пояснюється активним 
використанням технологій, розширенням можли-
востей заробітку (в тому числі онлайн), а також 
спричинено спонуканням держави переходити 
до використання цифрових технологій. Слушним 
вважаємо й виділення двох груп неповнолітніх 
осіб (від чотирнадцяти до шістнадцяти років і від 
шістнадцяти до вісімнадцяти років), що дасть 
змогу в межах кожної групи визначити можли-
вість вчиняти ті чи інші правочини залежно від 
участі неповнолітніх осіб в конкретних особистих 
немайнових і конкретних майнових правовідно-
синах з урахуванням основних механізмів спря-
мованої соціалізації особи.
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Антикорупційний комплаєнс у діяльності приватних юридичних осіб

Задорожна А. Ю.
адвокат, м. Київ
zadorozhnaarina@gmail.com

Стаття присвячена дослідженню питання антикорупційного комплаєнсу 
в діяльності приватних юридичних осіб. Здійснено аналіз різних підходів 
до визначення поняття «комплаєнс» (розширеного та більш вузького). 
Детально проаналізовано міжнародне та українське антикорупційне 
законодавство, складові частини системи антикорупційного комплаєнсу 
та характеристики, яким вони мають відповідати. Окремо представлено 
аналіз антикорупційної програми суб’єкта господарювання, внутрішніх 
антикорупційних документів, роль уповноваженого з антикорупційної 
програми (комплаєнс-офіцера).
Вказано на необхідність побудови внутрішньої системи аналізу та оцінки 
комплаєнс-ризиків, яка даватиме змогу заздалегідь визначати напрями 
діяльності з найбільш ймовірними корупційними ризиками. У статті 
також представлено, яким саме чином можна використовувати результати 
оцінки для запобігання потенційним ризикам або ж для їх мінімізації. 
Разом із тим вивчено значення наявності внутрішнього механізму 
взаємодії з викривачами корупції. Представлено аналіз обов’язкових 
випадків створення каналів повідомлення про корупційні правопорушення 
та рекомендовано приватним суб’єктам також застосовувати такі канали.
На основі проведеного дослідження зроблено висновок про значення 
антикорупційного комплаєнсу в бізнесі та причини, з огляду на які рівень 
впровадження комплаєнс-систем в Україні залишається доволі невисоким.
Разом із тим здійснено огляд екстериторіальних нормативних актів, а саме: 
Закону Великобританії «Про боротьбу з хабарництвом» (UK Bribery 
Act) 2010 року та Закону США про боротьбу з корупцією за кордоном 
(Foreign Corrupt Practices Act, FCPA) 1977 року. Окреслено межі їхньої 
дії, суб’єктів, на яких вони поширюються, та наголошено на тому, що 
українські компанії, за певних обставин, також можуть підпадати під дію 
зазначених актів. Окрім того, представлено перелік можливих наслідків, 
що можуть бути застосовані як до компаній, так і окремо до посадових осіб 
(ризик притягнення до кримінальної відповідальності, значні фінансові  
(у вигляді штрафів, небажання інших суб’єктів продовжувати співпрацю) 
та репутаційні втрати, навіть припинення діяльності в окремих випадках). 
За результатами проведеного дослідження зроблено висновок про 
необхідність поступово рухатись у бік розширення практики застосування 
антикорупційного комплаєнсу саме у приватній галузі, що матиме наслідком 
зниження рівня корупції шляхом превенції та дозволить українським 
компаніями більш швидко пристосуватись до вимог екстериторіальних 
антикорупційних актів інших держав.

Ключові слова: 
корупція, антикорупційний 
комплаєнс, приватна юридична 
особа, комплаєнс-офіцер, запо-
бігання корупції.
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The article is devoted to the study of the issue of anti-corruption compliance 
in the activity of private legal entities. The article contains analysis of different 
approaches to the definition of the concept of “compliance” (extended and narrower). 
The international and Ukrainian anti-corruption legislation, which constitute 
the system of anti-corruption compliance and the characteristics it should meet, has 
been analyzed in detail. The analysis of the enterprise’s anti-corruption program, 
internal anti-corruption documents and the role of the Compliance Officer is 
presented as well.
There is presented a proven necessity for an internal system of compliance risks 
analysis and assessment that would allow for the early identification of the most 
possible corruption risks. The article also presents how the results of the assessment 
can be used to prevent potential risks or to minimize them. Besides, the importance 
of having an internal mechanism for interaction with whistle-blowers has been 
explored. The analysis of mandatory reporting channels for corruption offences 
was provided as well as recommendation for private entities to use such channels.
The study emphasizes the importance of anti-corruption compliance in business 
activity and the reasons why the level of de facto implementation of compliance 
systems in Ukraine remains quite low.
At the same time, a review of the extraterritorial legal acts, namely the United 
Kingdom Bribery Act and the United States Foreign Corrupt Practices Act has 
been carried out. The limits of their action as well as the subjects to which they 
may potentially be applicable are outlined. It is noted that Ukrainian companies 
may, under certain circumstances, also be subject to the mentioned acts.  
In addition, there is provided a list of possible consequences that could be applicable 
to companies and to officials separately (risk of criminal prosecution, significant 
financial (in the form of fines, refusal of counterparts from further cooperation) 
and reputational losses, even termination in some cases).
It is emphasized that there is a strong necessity to move gradually towards a wider 
application of anti-corruption compliance in the private sector, that would reduce 
corruption through prevention and allow Ukrainian companies more quickly adjust 
to the requirements of the extraterritorial anti-corruption legislation of other states.

Key words:
corruption, anti-corruption 
compliance, private legal entity, 
compliance officer, corruption 
prevention.
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Вступ. Питання боротьби з корупцією зали-
шається актуальним вже протягом досить трива-
лого часу. Проведені дослідження підтверджу-
ють, що корупція є однією із ключових перешкод 
економічного розвитку України. Так, згідно 
з Індексом сприйняття корупції-2019 [1] Укра-
їна займає 126 місце з 180 країн світу, а дослі-
дження Dragon Capital та Європейської бізнес 
асоціації вже декілька років поспіль широко 
розповсюджено корупцію ставлять на перше 
місце серед найважливіших перешкод для інвес-
тування в Україну [2].

Реформування антикорупційного законодав-
ства, системи судоустрою, створення спеціалізо-
ваних антикорупційних органів стали послідов-

ними кроками на шляху до імплементації в Україні 
найкращих європейських та світових практик. 

Разом із тим усе більше починають привер-
тати увагу механізми протидії корупції, що сто-
суються приватних суб’єктів господарювання. 
Причинами цього стали: посилення відповідаль-
ності, як для фізичних, так і для юридичних осіб; 
активна діяльність антикорупційних органів, 
визнання недійсними правочинів; загроза вне-
сення до «реєстру корупціонерів»; поширення 
дії іноземних екстериторіальних антикорупцій-
них законів, в тому числі й на українські компа-
нії; міжнародні зобов’язання.

Система антикорупційного комплаєнсу остан-
нім часом дуже активно розвинулась у США 
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та країнах ЄС як дієвий інструмент запобігання 
корупційним діянням.

Антикорупційний комплаєнс є доволі новим 
напрямком в Україні, наявні наукові дослі-
дження стосуються лише окремих його аспек-
тів. Науковим аналізом у галузі боротьби 
з корупцією в Україні займаються: М.І. Хавро-
нюк, Б.М. Головкін, І.О. Христич, А.Ю. Дзюба, 
О.В. Новіков. У своїх працях антикорупційний 
комплаєнс вивчали Т.В. Момот, А.В. Волошенко, 
Ю.І. Мізік, Н.Д. Бабяк.

Метою цієї статті є дослідження системи 
антикорупційного комплаєнсу, її складових еле-
ментів та аналіз доцільності її активного поши-
рення в Україні саме у приватному секторі. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття «комплаєнс» в Україні з’явилось від-
носно нещодавно. Цей термін походить з англій-
ської мови та в перекладі означає «дотримання». 
Кембриджський словник англійської мови дає таке 
визначення: це дія, що вчиняється згідно із запи-
том, правилом чи вказівкою [4]. У відповідності 
до визначення Міжнародної комплаєнс асоціації 
(ICO) – це незалежна функція органів управління 
компанії, що включає в себе виявлення, оцінку, 
надання відповідних порад, контроль та підго-
товку звітів з комплаєнс-ризиків [5, с. 154]. Укра-
їнські науковці пропонують декілька підходів до 
визначення поняття. Так, Л.Л. Калініченко зазна-
чає, що комплаєнс – це система захисту бізнесу 
та його акціонерів від зовнішньої корупції, злов-
живань та неефективного управління організа-
цією з боку її топ-менеджерів, а також здатність 
діяти у відповідності з інструкціями, правилами 
і спеціальними вимогами [7, с. 242]. Інший, більш 
загальний, підхід представив Ю.К. Беляєв, зазна-
чивши, що комплаєнс – це безперервна та специ-
фічна діяльність із виявлення випадків та фактів 
невідповідності законам та вимогам, норматив-
но-правовим актам, ринковим стандартам й вну-
трішнім документам організації [6, с. 45]. 

Українське законодавство також містить 
поняття «комплаєнс», що закріплене в Положенні 
про авторизацію осіб, які мають намір провадити 
діяльність із надання інформаційних послуг на 
фондовому ринку, та умови провадження такої 
діяльності, що затверджено Рішенням Націо-
нальної комісії з цінних паперів та фондового 
ринку № 670 від 27.09.2018р. Термін визначено як 
систему внутрішніх відносин юридичної особи, 
яка спрямована на забезпечення дотримання 
такою особою вимог законодавства та запобігання 
його порушенням.

У банківській галузі комплаєнс розгляда-
ється як окремий структурний підрозділ банку, 
до складу якого можуть входити один або кілька 
підрозділів, що забезпечують виконання функ-

цій контролю за дотриманням норм (комплаєнс), 
визначених законодавством України та Положен-
ням про організацію системи управління ризи-
ками в банках України та банківських групах, 
затвердженим постановою Національного банку 
України від 11.06.2018 № 64.

Отже, комплаєнс можна розглядати як загальну 
категорію, яка є як спільною для суб’єктів госпо-
дарювання в цілому, так і більш вузько, з позиції 
окремих галузей – це банківський, фінансовий 
комплаєнс, а також антикорупційний, антимоно-
польний, податковий та інші. Спільним для вище-
зазначених підходів є те, що комплаєнс передба-
чає дотримання певних, чітко встановлених вимог 
законодавства та правил.

Що ж стосується саме антикорупційного комп-
лаєнсу, то він являє собою систему заходів, яка 
застосовується на підприємстві, в установі чи 
організації з метою запобігання вчиненню їх пра-
цівниками чи керівництвом корупційних та пов’я-
заних із ними правопорушень, а також із метою 
забезпечення відповідності діяльності підприєм-
ства, установи, організації вимогам антикоруп-
ційного законодавства [3; 4].

Україна сьогодні є стороною низки міжнарод-
них антикорупційних правових актів, які мають 
обов’язковий характер:

– Конвенція Організації Об'єднаних Націй 
проти корупції; 

– Цивільна конвенція Ради Європи про 
боротьбу з корупцією; 

– Кримінальна конвенція Ради Європи про 
боротьбу з корупцією, а також Додатковий прото-
кол до неї. 

Вищенаведені міжнародні нормативно-правові 
акти є підґрунтям, на якому має базуватись наці-
ональне антикорупційне законодавство, визнача-
ючи при цьому ключові засади та принципи.

Антикорупційне законодавство України вклю-
чає:

– Закон України «Про запобігання корупції» 
від 14.10.2014 № 1700-VII; 

– Кримінальний кодекс України; 
– Кримінальний процесуальний кодекс України
– Кодекс України про адміністративні право-

порушення; 
– Закон України «Про Національне антикоруп-

ційне бюро України» від 14.10.2014 № 1698-VII;
– Закон України «Про Національне агентство 

України з питань виявлення, розшуку та управ-
ління активами, одержаними від корупційних 
та інших злочинів» від 10.11.2015 р. № 772-VIII;

– Закон України «Про запобігання та проти-
дію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних 
злочинним шляхом, фінансуванню тероризму 
та фінансуванню розповсюдження зброї масового 
знищення» від 06.12.2019 р. №361-IX;
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– Закон України «Про очищення влади» від 
16.09.2014 № 1682-VII;

– Закон України «Про внесення змін до дея-
ких законодавчих актів України щодо визначення 
кінцевих вигодоодержувачів юридичних осіб 
та публічних діячів» від 14.10.2014 р. № 1701-VIІ;

– Постанову Кабінету Міністрів України «Про 
утворення Національного агентства з питань 
запобігання корупції» від 18.03.2015 № 118;

– Постанову Кабінету Міністрів України «Про 
затвердження Порядку проведення спеціаль-
ної перевірки стосовно осіб, які претендують на 
зайняття посад, які передбачають зайняття відпо-
відального або особливо відповідального стано-
вища, та посад з підвищеним корупційним ризи-
ком, і внесення змін до деяких постанов Кабінету 
Міністрів України» від 25.03.2015 № 171;

– Указ Президента України «Про утворення 
Національного антикорупційного бюро України» 
від 16.04.2015 № 217/2015.

Впровадження суб’єктом господарювання 
системи антикорупційного комплаєнсу передба-
чає наявність таких основних складових частин: 
антикорупційна програма юридичної особи, 
уповноважена особа з антикорупційної програми 
(комплаєнс-офіцер), внутрішні антикорупційні 
політики та процедури, система оцінки коруп-
ційних ризиків, внутрішній механізм взаємодії 
з викривачами корупції. 

Першим із елементів системи антикорупцій-
ного комплаєнсу є внутрішня антикорупційна про-
грама, яка спрямована на досягнення таких клю-
чових цілей: зменшення ймовірності вчинення 
правопорушення; підвищення здатності компанії 
виявляти такі порушення; врахування наявності 
ефективної комплаєнс програми як пом’якшую-
чого фактору під час встановлення вини та при-
тягнення до відповідальності

Законодавством про боротьбу з хабарництвом 
у деяких країнах, наприклад у Великобританії, 
створено позитивний захист для компаній, які 
реалізують ефективну антикорупційну програму.

При цьому необхідною складовою частиною 
є наявність органу, що здійснюватиме компла-
єнс-контроль. Це може бути, наприклад, нагля-
дова рада, рада директорів або, спеціально ство-
рений колегіальний орган, до якого входитимуть 
за посадою керівники різних структурних підроз-
ділів такої юридичної особи. Саме такий колегі-
альний орган, а не директор одноосібно, має віді-
гравати провідну роль у нагляді за дотриманням 
антикорупційної програми в діяльності юридич-
ної особи та роботою комплаєнс-офіцера.

Американський досвід у цій галузі демонструє, 
що лише наявність такого органу не є достатнім 
фактором. Ураховується також фактична обі-
знаність із положеннями та порядком функці-

онування антикорупційної програми компанії, 
а також реальна здатність здійснювати «розумний 
нагляд за виконанням та ефективністю системи 
комплаєнсу та етики».

У спільному Посібнику до Закону США про 
боротьбу з корупцією за кордоном (Foreign Corrupt 
Practices Act), який має екстериторіальну дію, 
Департамент юстиції США (DOJ) та Комісія з цін-
них паперів та бірж США (SEC) чітко роз’ясню-
ють, що «дотримання розпочинається з того, що 
Рада директорів та вищі посадові особи встановлю-
ють належний тон поведінки для решти компанії»  
[10; 21]. Крім того, у Принципах федерального роз-
слідування щодо бізнес організацій Департаменту 
юстиції США передбачено, що під час прийняття 
рішень про притягнення до відповідальності оці-
нюється рівень співпраці, а також перевіряються, 
чи здійснює Рада директорів незалежний контроль 
та чи фактично забезпечена вона інформацією, 
необхідною для виконання своїх обов’язків [11; 19].

Оцінка корпоративних комплаєнс програм 
Департаменту юстиції США містить положення, 
згідно з яким, оцінюючи комплаєнс програму, 
необхідно з’ясувати, яка саме інформація була 
доступною для Ради директорів та чи реально 
мала місце взаємодія членів Ради із працівниками 
компанії, відповідальними за комплаєнс [12; 22].

Наявність неефективної комплаєнс-програми 
або ж взагалі її відсутність збільшують ризик 
накладення значних фінансових санкцій у разі 
вчинення порушення, настання репутаційних 
втрат, а також притягнення до корпоративної 
та кримінальної відповідальності. 

Наступним елементом є комплаєнс-офіцер, 
або уповноважений з антикорупційної програми. 
До його функцій належать: розробка внутрішніх 
антикорупційних документів; сприяння впрова-
дженню засад комплаєнсу в компанії; підтримка 
відповідної культури; консультування інших пра-
цівників та керівництва з питань антикорупцій-
ного комплаєнсу; виявлення потенційних ризиків 
та вжиття заходів для їх усунення або мініміза-
ції; здійснення постійного моніторингу діяльно-
сті компанії; просвітницька та навчальна робота, 
спрямована на працівників.

Невід’ємною складовою частиною системи 
комплаєнсу є наявність внутрішніх антикорупцій-
них політик та процедур, до яких належать: 

- кодекс етики, 
- політика щодо відбору та співпраці з контра-

гентами;
- політика взаємодії з державними органами; 
- політика щодо врегулювання конфлікту інте-

ресів; 
- політика щодо подарунків та спонсорства;
- політика щодо повідомлення про порушення 

та взаємодію з викривачами;
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- політика протидії легалізації доходів, отрима-
них злочинним шляхом;

- політика конфіденційності та ін.
Не менш важливе значення, окрім самого 

факту прийняття та затвердження внутрішніх 
документів, згідно з Посібником FCPA, має також 
і те, чи є вони «чіткими, стислими та доступними 
для всіх працівників» [10; 34]. 

Система оцінки корупційних ризиків має 
давати можливість ідентифікувати ризикові зони 
заздалегідь, даючи змогу мінімізації або, якщо 
можливо, повного усунення таких ризиків. Оцінка 
дозволяє виявити такі аспекти ділових правовід-
носин, під час здійснення яких виникає досить 
висока ймовірність вчинення корупційного право-
порушення працівниками підприємства, та запо-
бігти настанню негативних наслідків. 

Прикладом у даному випадку може бути 
необхідність взаємодії працівників із держав-
ними органами з метою отримання дозвільних 
документів, погоджень, відшкодування ПДВ, 
а також випадки надання подарунків та спон-
сорської допомоги.

Крім того, залежно від ймовірності настання 
корупційного ризику в діяльності певного 
працівника під час прийняття його на роботу 
можуть застосовуватись заходи більш поглибле-
ної перевірки професійних та етичних якостей 
такої особи.

Заходи, що розробляються на підставі оцінки, 
можуть включати (враховуючи специфіку  
бізнес-процесів):

- чітко визначені порядок та строки вчинення 
певних дій працівником;

- перерозподіл функцій між підрозділами для 
зменшення рівня концентрації контролю ключо-
вих бізнес-процесів;

- мінімізацію випадків особистої взаємодії пра-
цівників із державними органами, контрагентами;

- запровадження обмежень щодо здійснення 
платежів;

- запровадження інструментів контролю 
та звітності працівників.

Система антикорупційного комплаєнсу також 
має включати внутрішній механізм взаємодії 
з викривачами корупції. Викривач, згідно із Зако-
ном України «Про запобігання корупції», звіль-
няється від відповідальності за повідомлення про 
вчинення корупційного або пов’язаного з коруп-
цією правопорушення, в тому числі – від відпо-
відальності за розкриття конфіденційної інфор-
мації. Обов’язок створення каналів зв’язку для 
повідомлення про порушення, за Законом України 
«Про запобігання корупції», стосується лише 
окремих суб’єктів, до яких належать: державні 
органи; органи місцевого самоврядування; юри-
дичні особи, які є учасниками процедури заку-

півлі відповідно до Закону України «Про публічні 
закупівлі», якщо вартість закупівлі дорівнює або 
перевищує 20 мільйонів гривень; державні, кому-
нальні підприємства, господарські товариства  
(у яких державна або комунальна частка переви-
щує 50 відсотків), де середня чисельність праців-
ників перевищує 50 осіб, а обсяг валового доходу 
від реалізації продукції звітний рік перевищує 
70 мільйонів гривень.

Разом із тим створення такого механізму ком-
панією за власною ініціативою може стати діє-
вим способом для отримання повної інформації 
та оперативного реагування з метою захисту інте-
ресів компанії. При цьому має забезпечуватись 
конфіденційність особи викривача та самого пові-
домлення, можливість його захисту, а також у разі 
отримання звернення має розпочинатись проце-
дура перевірки наданої інформації, що включає 
проведення внутрішнього розслідування та при-
тягнення винних осіб до відповідальності.

Безумовно, правильно побудована система 
антикорупційного комплаєнсу виконує роль 
захисного щита для компанії. Однак значна кіль-
кість компаній в Україні не є готовою до впрова-
дження корпоративних антикорупційних політик, 
введення посади комплаєнс-офіцера [8; 21].

Серед ключових причин такого небажання 
варто відзначити такі: 

1) звичка «полегшувати» та «пришвидшувати» 
окремі бізнес-процеси шляхом учинення коруп-
ційних діянь; 

2) працюючи чесно та відкрито, компанія про-
граватиме в конкурентній боротьбі з нечесними 
конкурентами; 

3) відсутність розуміння необхідності та пере-
ваг антикорупційного комплаєнсу; 

4) низька правова обізнаність щодо можли-
вих санкцій, що застосовуються за корупційні 
правопорушення та інших можливих негативних 
наслідків (наприклад, репутаційних);

5) впевненість у власній безкарності;
6) недовіра до правоохоронних органів, впев-

неність у їхній бездіяльності та в тому, що будь-
яке питання можна «вирішити шляхом домовле-
ностей».

В Україні досить часто можна зауважити суто 
формальний підхід до комплаєнсу, а фактично 
система антикорупційного комплаєнсу добро-
вільно запроваджується тими компаніями, які 
співпрацюють з іноземними інвесторами, інозем-
ними бізнес-партнерами або ж самостійно пра-
цюють на іноземних ринках, у першу чергу США, 
ЄС, Великобританії [9, с. 70]. 

Так, Закон Великобританії «Про боротьбу 
з хабарництвом» (UK Bribery Act) 2010 року, 
вимагає обов’язкового створення системи комп-
лаєнсу та відповідного підрозділу всіма компані-
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ями, що підпадають під його юрисдикцію (а саме: 
усі компанії, що зареєстровані у Великобританії, 
а також ті, які повністю або частково ведуть свій 
бізнес на її території).

Іншим екстериторіальним актом, який може 
поширюватись у тому числі й на українські ком-
панії, є Закон США про боротьбу з корупцією за 
кордоном (FCPA), який діє ще з 1977 року.

Дія FCPA поширюється на досить широке коло 
суб’єктів: 

1) американські компанії, акції яких котиру-
ються на біржах США, або компанії, які мають 
обов’язок звітувати Комісії США із цінних папе-
рів;

2) бізнесові організації будь-якої форми влас-
ності, що створені відповідно до законодавства 
США або які здійснюють свою діяльність на 
території США;

3) фізичних осіб, які належать до посадових 
осіб, працівників, представників вищезазначених 
бізнесових організацій, а також фізичних осіб-ре-
зидентів США;

4) неамериканські компанії, якщо їхні акції 
котируються на біржі США або якщо вони висту-
пають від імені американської компанії.

При цьому у США згідно з FCPA притяга-
ють до відповідальності як безпосередньо за 
саме корупційне діяння (уповноважений орган – 
Департамент юстиції США), так і за порушення 
правил бухгалтерського обліку та звітності, що 
зазвичай супроводжують корупційні правопору-
шення (уповноважений орган – Комісія з цінних 
паперів та бірж США).

У свою чергу, негативними наслідками пору-
шення FCPA можуть бути:

– значні суми штрафів (сотні мільйонів доларів 
США),

– кримінальна відповідальність (включаючи 
позбавлення волі) для посадових осіб;

– припинення діяльності компанії;
– призупинення співпраці з міжнародними 

банками та урядом (у разі наявності таких угод);
– призупинення або відміна пільг та привілеїв 

(наприклад, експортних);
– призначення особи для здійснення зовніш-

нього незалежного корпоративного моніторингу;
– негативні репутаційні наслідки.
Висновок. Запровадження повноцінної сис-

теми антикорупційного комплаєнсу, що включа-
тиме розробку та прийняття низки внутрішніх 
політик та процедур, інформування та навчання 
працівників, механізм аналізу та оцінки комп-
лаєнс-ризиків, перевірку та звітність є досить 
ефективним інструментом запобігання корупції 
у приватних компаніях.

 Однак такі заходи не повинні мати суто фор-
мальний характер, адже, наприклад уповнова-
жені органи США та Великобританії, приймаючи 
рішення про притягнення суб’єкта господарю-
вання до відповідальності, оцінюють не лише 
наявність антикорупційної програми, компла-
єнс-підрозділу, але й реальне функціонування 
задекларованих засад.

Україна має поступово рухатись у бік роз-
ширення практики застосування антикоруп-
ційного комплаєнсу саме у приватній галузі, 
що матиме наслідком зниження рівня корупції 
шляхом превенції та дозволить українським 
компаніями більш швидко пристосуватись до 
вимог екстериторіальних антикорупційних 
актів інших держав. 

Перспективами подальших розробок може 
бути дослідження корпоративної структури ком-
панії та позиції комплаєнс-офіцера в ній.

Література
1. Індекс сприйняття корупції-2019 Transparency International. URL : https://ti-ukraine.org/research/

indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/.
2. Третє щорічне опитування іноземних інвесторів, Dragon Capital та Європейська бізнес асоціація. 

URL : https://dragon-capital.com/files/uploads/2018_investorsurveyresults_presentation_ua.pdf.
3. Методичні рекомендації щодо розробки та впровадження системи заходів щодо запобігання та про-

тидії корупції. URL : https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi-1.pdf.
4. Compliance. Cambridge Dictionary Online. URL : https:// dictionary.cambridge.org/dictionary/english/

compliance.
5. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: сущность и задачи. Вісн. Нац. 

техн. ун-ту «ХПІ» Сер. Економічні науки. 2017. № 24 (1246). С. 153–158.
6. Беляев Ю.К. Применение инструментов комплаенс-контроля для оптимизации корпоративного 

управления фармацевтическими компаниями. Известия УрГЭУ . 2013. № 1(45). С. 45–50.
7. Калініченко Л.Л. Теоретичні аспекти функціонування комплаєнсу у вітчизняних банках. Наук. вісн. 

Херсон. держ. ун-ту. Серія Економічні науки. Вип. 6. Ч. 4. 2014. С. 242–245.
8. Саприкіна М., Зінченко А., Ляпін Д., Данилюк А., Каба Д. Аналітична довідка «Боротьба з коруп-

цією. Роль бізнесу в Україні». Київ : ТОВ «Фарбований лист», 2011. 51 с.
9. Новіков О.В., Симкіна А.Є. Комплаєнс підхід до запобігання корупції у приватній сфері. Видання 

«Питання боротьби зі злочинністю». Вип. № 34, 2017. С. 63–75.



78

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2. 2020            ISSN 2616-9444

10. Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, DOJ, SEC. URL : https://www.justice.gov/
criminal-fraud/file/1292051/download.

11. Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, DOJ. URL : https://www.justice.gov/jm/
jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations.

12. Evaluation of Corporate Compliance Programs, DOJ. URL : https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/
file/937501/download.

References
1. Corruption Perceptions Index 2019, Transparency International. URL: https://ti-ukraine.org/research/

indeks-spryjnyattya-koruptsiyi-2019/.
2. The third annual survey of foreign investors. URL:https://dragon-capital.com/files/uploads/2018_

investorsurveyresults_presentation_ua.pdf.
3. Metodychni rekomendatsii schodo rozrobky ta vprovadzhennia systemy zakhodiv schodo zapobihannia 

ta protydii koruptsii. URL: https://nazk.gov.ua/wp-content/uploads/2019/04/Metodychni-rekomendatsiyi- 
1.pdf. [in Ukrainian].

4. Compliance. Cambridge Dictionary Online. URL: https:// dictionary.cambridge.org/dictionary/english/
compliance.

5. Pererva, P. G. (2017). Komplaens-programma promyshlennogo predprijatija: sushhnost’ i zadachi. Vіsnik 
Nacіonal’nogo tehnіchnogo unіversitetu «HPІ» Ser. Ekonomіchnі nauki. – Scientific Bulletin of the 
National Technical University of Kharkiv. Series Economics, 24 (1246), 153–158. [in Russian].

6. Beljaev, Ju. K. (2013). Primenenie instrumentov komplaens-kontrolja dlja optimizacii korporativnogo 
upravlenija farmacevticheskimi kompanijami. Izvestija UrGJeU – Journal of the Ural State University of 
Economics, 1 (45), 45–50. [in Russian].

7. Kalinichenko, L. L. (2014). Teoretychni aspekty funktsionuvannia komplaiensu u vitchyznianykh bankakh. 
Naukovyj visnyk Khersons’koho derzhavnoho universytetu. Seriia Ekonomichni nauky – Scientific 
Bulletin of Kherson University, Series «Economics», issie 6, part 4, 242–245. [in Ukrainian].

8. Saprykina, M., Zinchenko, A., Liapin, D., Danyliuk, A., Kaba, D. (2011). Analitychna dovidka «Borot’ba 
z koruptsiieiu. Rol’ biznesu v Ukraini». Kyiv: TOV «Farbovanyj lyst». [in Ukrainian].

9. Novikov O.V., Symkina A.E. Komplaens pidchid do zapobigannya korupcii u pryvatniy sferi. Vydannya 
“Putannya borot’by zi zlochynnistiu”. Vyp. № 34, 2017. S. 63-75. [in Ukrainian].

10. Resource Guide to the U.S. Foreign Corrupt Practices Act, DOJ, SEC. URL: https://www.justice.gov/
criminal-fraud/file/1292051/download.

11. Principles of Federal Prosecution of Business Organizations, DOJ. URL: https://www.justice.gov/jm/
jm-9-28000-principles-federal-prosecution-business-organizations.

12. Evaluation of Corporate Compliance Programs, DOJ. URL: https://www.justice.gov/criminal-fraud/page/
file/937501/download.



79

Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence  no. 2. 2020                              ISSN 2616-9444

УДК 346.1                                                                                     DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-2-11

Проблемні питання притягнення до відповідальності  
за вияв неповаги до господарського суду

Коверзнев В. О.
Державна установа «Інститут економіко-правових досліджень імені В. К. Мамутова 
Національної академії наук України»,  
бульвар Тараса Шевченка, 60, Київ, Україна
v.koverznev@ukr.net

У статті акцентовано увагу на тому, що порушення учасником справи, 
яка розглядається в порядку господарського судочинства, або іншою 
присутньою особою порядку під час судового засідання може тягнути за 
собою відповідальність як за нормами Господарського процесуального 
кодексу України, так і за нормами Кодексу України про адміністративні 
правопорушення, що на практиці ускладнює процес визначення 
процедури застосування до правопорушника заходів юридичного впливу. 
Крім того, наділення господарського суду правом розглядати справу 
про адміністративне правопорушення, пов’язане із вчиненням особою 
неповаги до того ж складу господарського суду, в окремих випадках 
може викликати обґрунтовані сумніви в неупередженості судді, який 
розглядає таку справу.
Зазначене потребує чіткого розмежування юридичних складів 
правопорушень, пов’язаних із порушенням порядку під час судового 
засідання в господарській справі, чи невиконанням учасниками справи 
або особами, які присутні в залі судового засідання, розпоряджень 
головуючого судді, а також визначення процедури застосування до 
порушника заходів юридичного впливу.
Автором обґрунтовано, що участь судді, який вирішує господарську 
справу, в розгляді справи про притягнення особи до адміністративної 
відповідальності за статтею 1853 Кодексу України про адміністративні 
правопорушення у зв’язку з учиненням особою в господарському 
процесі дій, пов’язаних із злісною непокорою законному розпорядженню 
головуючого чи порушенням порядку під час судового засідання, що 
свідчать про явну зневагу до суду, за об’єктивним і суб’єктивним 
критеріями оцінки не є беззаперечним свідченням упередженості судді 
та не виключають участі такого судді в розгляді справи про притягнення 
особи до адміністративної відповідальності за умови, що суддя не 
зловживає повноваженнями щодо притягнення особи до відповідальності 
за вияви неповаги до суду і в такій спосіб не намагається звести особисті 
рахунки у відповідь на образу або через особистий конфлікт.
Аргументовано, що чинний порядок вирішення справи щодо вияву 
неповаги до суду, який за ознаками суспільної небезпеки носить характер 
кримінального проступку, порушує конституційні гарантії особи на 
правовий захист у суді та доведення в суді переконливості власної думки, 
а тому підлягає удосконаленню. 

Ключові слова: 
неупереджений суд, заходи 
процесуального примусу, вияв  
неповаги до суду.
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The article emphasizes that the violation of the order by a party to the case 
under consideration in the procedure of commercial litigation or another person 
present during the court hearing may entail liability both under the Commercial 
Procedure Code of Ukraine and the Code of Administrative Offenses, which in 
practice makes it difficult to determine the procedure for applying to the offender 
measures of legal influence.
In addition, giving a commercial court the right to hear a case 
of an administrative offense involving a person of contempt of the same 
composition of the commercial court may in some cases raise reasonable 
doubts about the impartiality of the judge hearing such a case.
This requires a clear delineation of the legal components of offenses related to 
the violation of order during the court hearing in a commercial case, or non-
compliance by the parties or persons present in the courtroom, the orders 
of the presiding judge, as well as defining the procedure for applying legal action.
The author substantiates that the participation of a judge who decides a commercial 
case in the case of bringing a person to administrative responsibility under Article 
1853 of the Code of Ukraine on Administrative Offenses in connection with a person 
in the economic process of actions related to malicious disobedience to the lawful 
order of the chairman whether the violation of the order during the court hearing, 
which shows obvious contempt of court, according to objective and subjective 
evaluation criteria is not indisputable evidence of bias of a judge and does not 
exclude the participation of such a judge in bringing a person to administrative 
responsibility. At the same time, conditions must be met that the judge does not 
abuse the power to prosecute a person for contempt of court and thus does not try 
to settle personal accounts in response to insult or personal conflict.
It is argued that the current procedure for resolving a case of contempt of court, which 
on the grounds of public danger is a criminal offense, violates the constitutional 
guarantees of legal protection in court and proving in court the persuasiveness 
of arguments, and therefore subject to improvement.

Key words:
impartial court, measures 
of procedural coercion, contempt 
of court.

Problem issues of liability for contempt of commercial court

Koverznev V. O.
State Organization “V. Mamutov Institute of Economic and Legal Research  
of the National Academy of Sciences of Ukraine”,  
Taras Shevchenko Boulevard, 60, Kyiv, Ukraine
v.koverznev@ukr.net

Вступ. Третього жовтня 2017 року Верховною 
Радою України було ухвалено Закон № 2147-VIII, 
в якому викладено нову редакцію Господарського 
процесуального кодексу України (далі – ГПК 
України), що діє з 15 грудня 2017 року [1].

ГПК України має окрему главу, присвячену 
заходам процесуального примусу. Відповідно 
до статей 131, 132 ГПК України заходами про-
цесуального примусу є процесуальні дії, що 
вчиняються судом у визначених цим Кодексом 
випадках з метою спонукання відповідних осіб 
до виконання встановлених у суді правил, добро-
совісного виконання процесуальних обов’язків, 
припинення зловживання правами та запобігання 

створенню протиправних перешкод у здійсненні 
судочинства; заходи процесуального примусу 
застосовуються судом шляхом постановлення 
ухвали. 

До заходів процесуального примусу, зокрема, 
належать попередження, видалення із залу судо-
вого засідання, штраф. Згідно зі статтею 133 ГПК 
України до учасників судового процесу та інших 
осіб, присутніх у судовому засіданні, за пору-
шення порядку під час судового засідання або 
невиконання ними розпоряджень головуючого 
судді застосовується попередження, а в разі пов-
торного вчинення зазначених дій – видалення із 
зали судового засідання.
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За приписом статті 135 ГПК України штраф 
стягується в дохід Державного бюджету з відпо-
відної особи у випадках невиконання процесуаль-
них обов’язків, зокрема ухилення від виконання 
дій, покладених судом на учасника судового про-
цесу; зловживання процесуальними правами, вчи-
нення дій або допущення бездіяльності з метою 
перешкоджання судочинству; неповідомлення 
про неможливість подати докази, витребувані 
судом, або неподання таких доказів без поважних 
причин; невиконання ухвали про забезпечення, 
ненадання копій процесуальних заяв іншим учас-
никам справи.

У разі вчинення учасниками справи та/або 
іншими особи злісної непокори законному роз-
порядженню головуючого чи порушення ними 
порядку під час судового засідання або вчинення 
будь-ким дій, що свідчать про явну зневагу до 
суду наступає відповідальність, передбачена 
статтею 1853 Кодексу України про адміністра-
тивні правопорушення (далі – КУпАП), при цьому 
справа про притягнення особи до адміністратив-
ної відповідальності розглядається тим самим 
господарським судом, який вирішує господар-
ську справу і під час вирішення якої було вчинене 
адміністративне правопорушення, але в порядку, 
передбаченому КУпАП [2, ст. 2211].

Загалом порушення учасником справи або 
іншою присутньою особою порядку під час судо-
вого засідання може тягнути за собою відпові-
дальність як за нормами ГПК України, так і за 
нормами КУпАП, що на практиці створює склад-
нощі з визначенням процедури застосування до 
порушника заходів юридичного впливу (за пра-
вилами господарського судочинства чи за прави-
лами КУпАП?).

Крім того, наділення законом господарського 
суду правом розглядати справу про адміністра-
тивне правопорушення, пов’язане з вчиненням 
особою акту неповаги до того ж складу господар-
ського суду, в окремих випадках може викликати 
сумніви в неупередженості судді, який розглядає 
таку справу, та давати підстави стверджувати 
про порушені господарським судом гарантії 
статті 6 Конвенції про захист прав людини і осно-
воположних свобод [3].

За таких обставин виникає потреба в чіткому 
розмежуванні юридичних складів правопору-
шень, пов’язаних із порушенням порядку під час 
судового засідання в господарській справі, та/або 
невиконанням учасниками справи або особами, 
присутніми в залі судового засідання, розпоря-
джень головуючого судді, а також визначення 
процедури застосування до порушника заходів 
юридичного впливу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Теоретико-прикладні аспекти господарського 

процесуального права досліджено в працях 
В.К. Мамутова, В.А. Устименка, О.А. Беляневич, 
С.Ф. Демченка, Д.М. Притики, В.Ю. Уркевича 
та інших. Але питання застосування відповідаль-
ності в разі невиконання особами розпорядження 
головуючого чи порушення ними порядку під 
час розгляду господарської справи залишаються 
поза увагою представників школи господарського 
права, що свідчить про актуальність обраної теми 
дослідження, особливо в сучасних умовах, коли 
блокування роботи господарських судів з метою 
незаконного спонукання до ухвалення певного 
рішення або перешкоджання в здійсненні право-
суддя стає поширеним явищем.

Результати дослідження. Як зазначено у вступі, 
за статтею 133 ГПК України підставою для засто-
сування до учасників справи та інших осіб, присут-
ніх у судому засіданні, заходу процесуального при-
мусу у вигляді попередження є невиконання ними 
розпоряджень головуючого судді. Якщо ж особа, 
якій вже оголошено попередження, повторно вчи-
няє такі саме дії – господарський суд має право 
видалити її із зали судового засідання.

Частиною другою статті 131 ГПК України 
встановлено, що оголошення попередження або 
видалення особи із зали судового засідання здійс-
нюється ухвалою суду, при цьому не конкретизо-
вано форму ухвали – усна, що постановляється 
без видалення суду до нарадчої кімнати, або пись-
мова, що передбачає обов’язкове видалення суду 
до нарадчої кімнати. 

Враховуючи ту обставину, що статтею 255 ГПК 
України не передбачена можливість оскарження 
такої ухвали в апеляційному порядку і що ухвали 
про оголошення попередження та про видалення 
особи із залу судового засідання оголошується 
судом негайно після вчинення особою правопору-
шення, при цьому не мають статусу виконавчого 
документа, що підлягає виконанню органом дер-
жавної виконавчої служби чи приватним вико-
навцем. Такі ухвали доцільно постановляти усно, 
без видалення суду до нарадчої кімнати шляхом 
оголошення вступної та резолютивної частини, 
із занесенням ухвали до протоколу судового засі-
дання. Зазначене призводить до економії судом 
процесуального часу та зменшення строків роз-
гляду справи.

Постановлення господарським судом ухвали 
про оголошення попередження не несе негативних 
наслідків для учасника справи або особи, присут-
ньої в залі судового засідання; така ухвала лише 
спонукає особу до приведення своєї поведінки 
до загальноприйнятих у суді правил, а також до 
сумлінного використання учасником справи своїх 
процесуальних прав.

Негативним наслідком видалення учасника 
справи із зали судового засідання є тимчасове 
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обмеження такої особи в здійсненні процесуаль-
них прав, зокрема, давати в суді пояснення, заяв-
ляти клопотання, висловлювати міркування щодо 
доводів інших учасників процесу тощо. Негатив-
ним наслідком видалення із зали суду особи, яка 
не є учасником справи, є позбавлення такої особи 
можливості вільно спостерігати за ходом судового 
розгляду господарської справи, який здійсню-
ється на засадах гласності та відкритості госпо-
дарського судочинства. 

Аналіз статей 1853 КУпАП, 133 ГПК України 
дає підстави для висновку, що притягнення учас-
ників справи та інших осіб, які перебувають у залі 
судового засідання, до адміністративної відпо-
відальності можливе лише в разі вчинення ними 
злісної непокори законному розпорядженню голо-
вуючого або зухвалого порушення порядку під час 
судового засідання, що свідчить про явну зневагу 
до суду та встановлених у суді правил поведінки.

Негативним наслідком вчинення адміністра-
тивного правопорушення, передбаченого части-
ною першою статті 1853 КУпАП, є накладення 
штрафу в розмірі від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти 
неоподатковуваних мінімумів доходів громадян 
(850-2550 грн). Тобто, за ознаками суспільної 
небезпеки такі дії фактично носять характер кри-
мінального проступку.

Статтею 2211 КУпАП встановлено, що міс-
цеві, апеляційні та касаційний господарські суди 
наділені правом розглядати справи, передбачені 
статтею 1853 КУпАП; така справа розглядається 
суддею-доповідачем зі складу суду, який розгля-
дає господарську справу, під час якої вчинено пра-
вопорушення, передбачене статтею 1853 КУпАП. 
За приписом статей 258, 277 КУпАП встановлено, 
що в разі вчинення правопорушення, передбаче-
ного статтею 1853 КУпАП, протокол про адмі-
ністративне правопорушення не складається, 
а справи розглядаються протягом доби.

Системний аналіз статей 2211, 258, 277 КУпАП 
дає підстави для висновку, що в разі вчинення 
особою в судовому засіданні дій, які утворю-
ють склад правопорушення, передбаченого 
статтею 1853 КУпАП, господарський суд, який роз-
глядає справу, повинен оголосити перерву; після 
цього суддя-доповідач відразу оголошує про роз-
гляд справи про притягнення до адміністративної 
відповідальності особи, винної у вчиненні право-
порушення, передбаченого статтею 1853 КУпАП, 
а розглянувши її, має повідомити про зміст вине-
сеної постанови по справі про адміністративне 
правопорушення (нормами КУпАП не передба-
чений інститут нарадчої кімнати в справах про 
адміністративне правопорушення та оголошення 
винесених судом постанов), яка підлягає приєд-
нанню до матеріалів господарської справи. Далі 
відбувається продовження розгляду господарської 

справи. Такий висновок узгоджується з роз’яснен-
нями Ради суддів України, викладеними в рішенні 
від 04.11.2016 № 74 [4].

Встановлена КУпАП процедура розгляду 
справи про притягнення особи до адміністра-
тивної відповідальності за статтею 1853 не пов-
ністю узгоджується з іншими положеннями 
цього ж кодексу, а в окремих випадках може 
давати підстави для ствердження про пору-
шення судом гарантій статті 6 Конвенції. Так, 
статтею 268 КУпАП передбачено, що особа, яка 
притягається до адміністративної відповідально-
сті, зокрема, має право давати пояснення, пода-
вати докази, заявляти клопотання; при розгляді 
справи користуватися юридичною допомогою 
адвоката, іншого фахівця у галузі права, який за 
законом має право на надання правової допомоги, 
користуватися допомогою перекладача.

Очевидно, що розгляд справи про адмі-
ністративне правопорушення, передбачене 
статтею 1853 КУпАП, негайно після вчинення 
особою такого правопорушення, позбавляє 
порушника права подавати докази, користуватися 
допомогою адвоката або іншого фахівця у галузі 
права, користуватися допомогою перекладача, 
якщо особа потребує цього. Позбавлення особи 
зазначених прав унеможливлює належний захист 
у суді при розгляді справи про притягнення її до 
адміністративної відповідальності, а також дове-
дення переконливості доводів, що гарантовано 
статтею 129 Конституції України [5].

Крім того, статтею 6 Конвенції про захист прав 
людини і основоположних свобод визначено, що 
кожен має право на справедливий і публічний 
розгляд його справи незалежним і безстороннім 
судом, встановленим законом, який вирішить 
спір щодо його прав та обов’язків цивільного 
характеру або встановить обґрунтованість будь-
якого висунутого проти нього кримінального 
обвинувачення.

Право особи на незалежний і неупереджений 
суд випливає також із статті 19 Загальної декла-
рації прав людини, проголошеної Генеральною 
Асамблеєю ООН 10 грудня 1948 року [6]. Слід 
зазначити, що Загальна декларація прав людини 
віддзеркалює ті права, які держави-члени ООН 
зобов’язалися поважати та забезпечувати усім 
тим, хто перебуває на їхній територіях і під їхньою 
юрисдикцією.

З огляду на основні положення, сформульо-
вані у Бангалорських принципах поведінки судді 
[7, с. 64–91], неупередженість (об’єктивність) 
судді є необхідною умовою для належного вико-
нання суддею своїх професійних обов’язків; 
неупередженість судді повинна виявлятися не 
лише у змісті ухваленого ним рішення, але і в про-
цесуальних діях, що супроводжують його при-
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йняття. В тому разі, якщо особа має обґрунтовані 
сумніви у неупередженості (об’єктивності) судді, 
ухвалене таким суддею рішення не буде сприйма-
тися та викличе незадоволення. 

Неупередженість судді зазвичай визначається 
за критерієм «розумного стороннього спостері-
гача», згідно з яким у сторонньої, незацікавленої 
у вирішенні справи особи не повинно склада-
тися враження про існування у судді ймовірного 
конфлікту інтересів, особистої зацікавленості 
у вирішенні справи, а також зауважень щодо його 
поведінки в судовому засіданні та за межами 
суду (в побуті).

Зокрема, у справі «Кастільйо Альгар проти 
Іспанії» (1998) Європейський суд з прав людини 
сформулював правову позицію, згідно з якою 
неупередженість суду повинна відповідати 
об’єктивному та суб’єктивному критеріям. За 
об’єктивним критерієм оцінки діяльність суду як 
установи повинна виключати будь-які сумніви 
щодо наявності інтересу вирішення справи на 
користь певної особи. Виходячи із суб’єктивного 
критерію оцінки поведінки конкретного судді 
як під час здійснення правосуддя, так і в поза-
робочий час, вона повинна бути бездоганною 
та виключати справедливі нарікання з боку сто-
роннього спостерігача. 

Упередженість судді може виявлятися 
у висловлюваннях на адресу учасників справи 
або інших осіб, у публічних виступах, у пове-
дінці за межами суду тощо, що дає змогу розум-
ному сторонньому спостерігачу з великою віро-
гідністю спрогнозувати ухвалене таким суддею 
рішення в конкретній справі. 

У пункті 67 Бангалорських принципів пове-
дінки судді зазначено, що повноваження щодо 
притягнення до відповідальності за вияв неповаги 
до суду дають судді можливість контролювати 
ситуацію в залі суду та забезпечувати дотримання 
загальноприйнятих норм поведінки. Оскільки 
неповага до суду тягне за собою санкції, які 
є кримінальними за суттю та наслідками, їх слід 
застосовувати виключно як крайній захід, лише 
за умови наявності достатніх правових підстав 
і в чіткій відповідності до процедурних вимог. Ці 
повноваження потрібно використовувати з вели-
кою розсудливістю та обережністю. Зловживання 
суддею повноваженнями щодо притягнення особи 
до відповідальності за вияви неповаги до суду 
є виявом упередженості. Таке зловживання може 
статися, коли суддя втрачає над собою контроль 
і намагається звести особисті рахунки у відповідь 
стороні, її представнику чи іншій присутній особі, 
з якими суддя вступив у особистий конфлікт. 

Під час розгляду справи суддя повинен вияв-
ляти однакове ставлення до всіх учасників справи 
та демонструвати повагу до них. Висловлення 

суддею образ або необґрунтованих зауважень 
учасникам процесу, нестримана або нетактовна 
поведінка можуть сформувати переконання в його 
упередженості та викликати обґрунтовану недо-
віру до уваленого судового рішення та суду як 
інституції загалом. 

Суддя не повинен перебивати виступ учас-
ника справи, якщо останній у своїх поясненнях 
не виходить на межі предмету спору, вступати 
у словесні баталії та втручатися у процес, якщо 
для цього відсутні об’єктивні підстави. Непри-
пустимим є й непроцесуальне спілкування судді 
з учасником справи поза межами судового засі-
дання та висловлювання в будь-якій спосіб (під 
час виступів у засобах масової інформації, під час 
приватного спілкування в колі друзів або знайо-
мих) своїх думок з приводу конкретної справи.

Недопустимими є конфлікт інтересів та/або 
матеріальна чи інша зацікавленість судді, який 
розглядає справу, в ухваленні певного рішення 
або дії судді на користь своїх близьких чи 
родичів. У таких випадках суддя зобов’язаний 
заявити самовідвід і самоусунутися від розгляду 
справи, не чекаючи заяви про відвід з боку учас-
ників справи.

Перебування судді у дружніх або неприяз-
них чи ворожих стосунках зі стороною у справі, 
висловлення думки про ступінь достовірності 
доказів або щодо інших спірних питань безпосе-
редньо в процесі судового розгляду можуть надати 
стороні обґрунтовані сумніви в неупередженості 
судді, що тягне за собою його відвід.

Свідченням реальної упередженості судді 
є наявність певного ставлення до учасника справи 
або до обставин справи, сформованих до отри-
мання справи у провадження судді (наприклад, 
якщо раніше суддя брав участь у справі як адвокат 
або був свідком події, яка розглядається в суді під 
його головуванням).

Висновки. Проведений аналіз чинного зако-
нодавства України, а також міжнародно-правових 
актів, які визначають стандарти здійснення судо-
чинства та доброчесної поведінки судді, дають 
підстави для висновку, що питання застосування 
до особи заходів процесуального примусу належ-
ним чином врегульовані нормами ГПК України 
та не викликають ускладнень у їх практичному 
застосуванні.

Участь судді, який вирішує господарську 
справу, в розгляді справи про притягнення 
особи до адміністративної відповідальності за 
статтею 1853 КУпАП у зв’язку із вчиненням осо-
бою в господарському процесі дій, пов’язаних зі 
злісною непокорою законному розпорядженню 
головуючого чи порушенням порядку під час 
судового засідання, що свідчать про явну зневагу 
до суду, за об’єктивним і суб’єктивним критері-
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ями оцінки не є беззаперечним свідченням упе-
редженості судді та не виключають участі такого 
судді в розгляді справи про притягнення особи 
до адміністративної відповідальності, за умови, 
що суддя не зловживає повноваженнями щодо 
притягнення особи до відповідальності за вияви 
неповаги до суду і в такій спосіб не намагається 
звести особисті рахунки у відповідь на образу або 
через особистий конфлікт.

Аргументовано, що стаття 277 КУпАП, яка 
передбачає невідкладне вирішення справи щодо 
вияву неповаги до суду, що за ознаками сус-
пільної небезпеки носять характер криміналь-
ного проступку, порушує конституційні гарантії 
особи на правовий захист у суді та доведення 
в суді переконливості аргументів, а тому підля-
гає зміні в такий спосіб, щоб забезпечити особі 
зазначені права. 
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У науковій статті визначено напрями забезпечення досягнення балансу 
публічного та приватного інтересів у сфері соціального забезпечення 
населення України. Метою статті визначено обґрунтування напрямів 
забезпечення досягнення балансу публічного та приватного інтересів 
у сфері соціального забезпечення населення України. 
З’ясовано, що основною метою реалізації публічного інтересу в сфері 
соціальної безпеки є недопущення непоправних соціальних руйнувань 
або таких негативних наслідків, що потребують для свого відновлення 
значних зусиль і тривалого часу. Відповідно для реалізації цього загального 
публічного інтересу в сфері соціальної безпеки обґрунтовано необхідність 
розробки досконалого механізму узгодження інтересів держави та регіонів, 
формування системи пріоритетних інтересів держави з урахуванням 
територіальних особливостей розвитку окремих соціальних груп. 
Виявлено, що публічний інтерес у сфері соціальної безпеки охоплює 
потреби колективних суб’єктів за напрямами культурного розвитку, 
соціального захисту, забезпечення зайнятості, охорони здоров’я населення, 
освіти, туризму, відпочинку. 
З’ясовано, що важливим є підвищення ефективності державного 
та регіонального управління соціальною безпекою. Підкреслено, що 
для ефективної реалізації визначених напрямів забезпечення соціальної 
безпеки виникає необхідність розробки досконалого механізму узгодження 
інтересів держави та регіонів, формування системи пріоритетних інтересів 
держави з урахуванням регіональних особливостей. 
Обґрунтовано, що формування ефективного механізму забезпечення 
соціальної безпеки потребує розробки та вдосконалення концептуальних 
і правових основ її забезпечення. Підкреслено, що забезпечення соціальної 
безпеки має бути спрямовано насамперед на недопущення непоправних 
соціальних руйнувань або таких негативних наслідків, що потребують для 
свого відновлення дуже великих зусиль і тривалого часу.

Ключові слова: 
пенсійне забезпечення, приват-
ний інтерес, публічний інтерес, 
соціальний захист, соціальне 
забезпечення.
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The scientific article identifies areas for ensuring the balance of public and private 
interests in the field of social security of the population of Ukraine. The purpose 
of the article is to substantiate the directions of ensuring the achievement 
of the balance of public and private interests in the field of social security 
of the population of Ukraine. 
It was found that the main purpose of the public interest in the field of social security 
is to prevent irreparable social destruction or such negative consequences that 
require significant efforts and a long time to recover. Accordingly, to realize this 
general public interest in the field of social security, the need to develop a perfect 
mechanism for coordinating the interests of the state and regions, the formation 
of a system of priority interests of the state taking into account the territorial 
features of individual social groups. 
It was found that the public interest in the field of social security covers 
the needs of collective actors in the areas of cultural development, social 
protection, employment, public health, education, tourism, recreation. It was 
found that it is important to increase the efficiency of state and regional social 
security management. 
It is emphasized that for the effective implementation of certain areas of social 
security there is a need to develop a perfect mechanism for coordinating the interests 
of the state and regions, the formation of a system of priority interests of the state 
taking into account regional characteristics. 
It is substantiated that the formation of an effective mechanism for ensuring social 
security requires the development and improvement of conceptual and legal bases 
for its provision. It was emphasized that the provision of social security should 
be aimed primarily at preventing irreparable social destruction or such negative 
consequences that require very great efforts and a long time to recover.

Key words:
pension provision, private 
interest, public interest, social 
protection, social security.
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Постановка проблеми. Відповідно до док-
трини збалансованого розвитку України до 
2030 року саме через соціально-культурну полі-
тику держава демонструє здатність урегульову-
вати суспільні конфлікти з метою захисту наці-
ональних інтересів. Консолідація суспільства 
й державних інституцій має відбуватися навколо 
ідеї захисту національних інтересів, культурної 
й наукової винятковості, що дасть змогу в досить 
короткі терміни провести необхідні структурні 
реформи в Україні [1, с. 105]. 

Така консолідація сприятиме підвищенню 
рівня реалізації публічних інтересів у сфері соці-

альної безпеки. Розуміння цього поняття досить 
різне. Здебільшого національну безпеку пов’я-
зують виключно із обороною держави. Проте не 
слід забувати, що існують економічні, політичні, 
морально-етичні та інші аспекти забезпечення 
національної безпеки [2, с. 112]. 

Метою статті визначено обґрунтування напря-
мів забезпечення досягнення балансу публічного 
та приватного інтересів у сфері соціального забез-
печення населення України.

Ступінь наукової розробки проблеми. Дослі-
дження проблем оптимізації сфери соціального 
захисту та забезпечення населення України здійс-
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нено у наукових розробках В.А. Скуратівського, 
О.В. Линдюк [3], в результаті яких було з’ясовано 
сутність категорії «соціальна безпека»; у науко-
вих працях Т.В. Вонберг зосереджено увагу на 
оптимізації соціальної відповідальності суб’єктів 
владних повноважень. 

Так, Т.В. Вонберг визначено основні проблеми, 
що свідчать про низьку ефективність функціону-
вання системи соціального забезпечення насе-
лення країни [4]. При цьому поза увагою нау-
ковців залишені питання досягнення балансу 
приватних та публічних інтересів у діяльності 
суб’єктів владних повноважень загалом і у сфері 
соціального забезпечення населення зокрема. 

Однією з причин відсутності такого меха-
нізму забезпечення соціальної безпеки, на наш 
погляд, є невизначеність науковців і практиків 
щодо системи найбільш важливих публічних 
інтересів у соціальній сфері різних груп суб’єктів, 
пов’язаних із забезпеченням їх функціонування 
та розвитку. Отже, нові науково-практичні під-
ходи та шляхи забезпечення соціальної безпеки 
в Україні повинні бути напрацьовані з урахуван-
ням кола публічних інтересів у цій сфері та прове-
дені з урахуванням взятих Україною на себе між-
народних зобов’язань. 

Виклад основного матеріалу. Одним із прі-
оритетних напрямів соціальної політики є дер-
жавна політика, спрямована на формування та зба-
гачення соціальної безпеки людини і суспільства. 
Соціальний захист, соціальна безпека та соці-
альний розвиток, соціальні відносини органічно 
поєднані: без розвинутих соціальних відносин не 
може бути стабільної соціальної безпеки людини, 
суспільства, а остання здебільшого зумовлює роз-
виненість, зрілість процесів соціального, суспіль-
ного розвитку. Поняття «соціальна безпека» в нау-
ковій літературі досліджено не досить, не знайшло 
воно відповідного розвитку і в системі соціальної 
політики та національної безпеки України. 

Вченими поняття «соціальна безпека» тракту-
ється по-різному: 

1) як стан гарантованості правової та інститу-
ційної захищеності життєво-важливих соціаль-
них інтересів людини, суспільства і держави від 
зовнішніх і внутрішніх загроз [5, с. 17]; 

2) як стан життєдіяльності людини та суспіль-
ства, що характеризується сформованою, сталою 
соціальною системою забезпечення соціальних 
умов діяльності особистості, її соціальної захище-
ності, стійкості до впливу чинників, які підвищу-
ють соціальний ризик. Забезпечення соціальної 
безпеки в будь-якій країні здійснюється засобами 
державної, насамперед соціальної політики [3]; 

3) як один із найважливіших внутрішніх склад-
ників національної безпеки, характеристика сту-
пеня соціальної стабільності суспільства [6, с. 62]; 

4) як стан суспільства, за якого забезпечується 
нормальне відтворення суспільства як демогра-
фічної популяції, як нації, як народу [7, с. 135];

5) як стан і характеристика міри досягнення 
оптимального рівня безпеки функціонування, 
відтворення і розвитку соціальної системи, що 
забезпечується сукупністю здійснюваних держа-
вою і суспільством політичних, правових, еко-
номічних, ідеологічних, організаційних і соці-
ально-психологічних заходів, які дають змогу 
зберегти існуючі в суспільстві конституційний 
устрій, соціальну стабільність, не допускаючи їх 
послаблення [8, с. 714] тощо. 

Слід підтримати В.А. Скуратівського в тому, 
що поняття «соціальна безпека» є комплек-
сним, містить економічні, політичні, соціальні 
та духовні аспекти, відображає все те, що впливає 
на середовище існування людини, на якість життя 
людей, робить суспільство стійким, здатним до 
розвитку [3]. 

Стан соціальної безпеки в єдності демографіч-
них, економічних та соціокультурних аспектів, 
на думку А. Приятельчука, є соціальною стабіль-
ністю, яка виступає як мета або стан соціальної 
безпеки. Соціальна безпека пов’язана зі стійкістю 
соціально-політичної системи до несприятливих 
впливів, з її здатністю до суспільної інтеграції 
та адаптації до умов, що змінюються. Тому пере-
думовою забезпечення соціальної безпеки є наяв-
ність так званих запобіжників, основним завдан-
ням яких є унеможливлення виходу основних 
елементів соціально-політичної системи за кри-
тичні межі [7, с. 137]. 

Структурно функціональна система соціальної 
безпеки складається із таких елементів: суб’єктів 
соціальної безпеки (органи державного управ-
ління, інститути громадянського суспільства); 
об’єктів соціальної безпеки (інтереси та цінності 
людини, суспільства, держави); принципів форму-
вання та забезпечення соціальної безпеки; меха-
нізмів та інструментів державної політики щодо 
забезпечення соціальної безпеки. Забезпечується 
соціальна безпека шляхом реалізації державної 
політики з використанням механізмів та інстру-
ментів державного управління. 

Важливим інструментом формування соціаль-
ної безпеки є дотримання соціальних стандартів 
якості та рівня життя. Держава повинна затвер-
дити пріоритетними не мінімальні, а оптимальні 
соціальні стандарти, які мають забезпечити різ-
ним категоріям населення рівні соціальні мож-
ливості, перспективи горизонтальної та верти-
кальної мобільності та умови для саморозвитку 
[9, с. 487]. 

Соціальна безпека забезпечується в процесі 
трансформації суспільних, зокрема соціальних 
відносин. Основними складниками соціальної 
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сфери, через які виявляється рівень забезпечення 
соціальної безпеки, зокрема, є добробут, рівень 
доходів населення, оплата праці, стан здоров’я, 
зайнятість, демографічна ситуація, соціально-кла-
сова диференціація, соціальний захист, пенсійне 
забезпечення тощо. Вона залежить від соціаль-
но-економічного розвитку, наявності людських, 
матеріальних, природних ресурсів. 

Стан соціальної безпеки в Україні характери-
зується низьким рівнем та якістю життя грома-
дян України, несформованістю середнього класу; 
значною часткою населення, яке живе за межею 
бідності, поглибленням демографічної кризи, ско-
роченням тривалості життя, старінням населення. 
Ситуація на вітчизняному ринку праці характери-
зується зростанням застійного безробіття, низь-
кою ефективністю праці та недостатнім рівнем її 
оплати; зубожінням значної частини працюючого 
населення; відсутністю умов збереження і роз-
витку людського, трудового та інтелектуального 
потенціалу країни; погіршенням стану здоров’я 
працівників; низькою вартістю робочої сили тощо. 

Не завжди соціальна допомога надається тим 
категоріям населення, які її дійсно потребують, 
призводячи до неефективного використання 
ресурсів і нерівності у системі соціального захи-
сту. Соціальні деформації (стрімке соціальне роз-
шарування, збідніння широких верств населення, 
руйнація трудового потенціалу суспільства) ство-
рюють загрози соціальній безпеці України. 

Одним із головних чинників загрози соціаль-
ній безпеці держави є «соціальні суперечності, 
які виникають всередині соціальної системи, але 
це не всі протиріччя, а лише ті, що призводять 
до соціального конфлікту» [5, с. 13]. Основними 
чинниками загроз національній безпеці у соці-
альній сфері є низький рівень життя та соці-
альної захищеності значних верств населення; 
наявність великої кількості громадян працез-
датного віку, не зайнятих суспільно корисною 
діяльністю; незадовільний стан системи охорони 
здоров’я; тенденції моральної та духовної дегра-
дації в суспільстві; неконтрольовані міграційні 
процеси в країні тощо [10]. Тому все, що знижує 
якість життя, завдає шкоди конкретній людині, 
суспільству, є факторами, які загрожують соці-
альній безпеці. Існує чітка залежність між показ-
ником соціальної стабільності суспільства та рів-
нем соціальної безпеки. 

Порушення соціальної стабільності суспіль-
ства неминуче призводить до підвищення соці-
альної небезпеки [7, с. 137; 11]. Наявні загрози 
соціальній безпеці спричинені низькою ефектив-
ністю та якістю державного управління соціаль-
ними процесами. На нашу думку, перелічені вище 
чинники є лише похідними від недосконалості 
рішень, які приймаються органами влади, діяль-

ність якої характеризується суперечливістю, орі-
єнтацією на досягнення поодиноких цілей і недо-
статнім урахуванням практичної адаптованості 
заходів, що впроваджуються, до реальних умов, 
які склалися в суспільстві. 

У Декларації про державний суверенітет 
України соціальна безпека розглядається як «стан 
гарантованої правової та інституціональної захи-
щеності життєво-важливих соціальних інтересів 
особи й суспільства від внутрішніх і зовнішніх 
загроз» [12]. Цілі та напрями реалізації стратегії 
національної безпеки в соціальній сфері можуть 
корегуватися, проте основні інститути у цій сфері 
залишатимуться незмінними, оскільки вони вира-
жають саму суть публічного інтересу у цій сфері. 

А.М. Гриненко визначає, що інститутами 
і механізмами соціальної політики держави є: 

1) обов’язкове соціальне страхування (пен-
сійне, медичне, тимчасової втрати працездат-
ності, народження, на випадок безробіття, від 
нещасного випадку на виробництві та професій-
ного захворювання);

2) добровільне соціальне страхування (пен-
сійне, медичне, по безробіттю, життя та здоров’я, 
майна);

3) державна соціальна допомога (грошові 
виплати, допомоги та компенсації вразливим вер-
ствам населення);

4) державні соціальні гарантії (безплатної 
медичної допомоги, безплатної освіти, доступ-
ного житла, доступних культурних і оздоровчих 
закладів);

5) послуги громадських організацій (спілки 
споживачів, спілки інвалідів, спілки чорнобиль-
ців, спілки благодійних організацій) [13, с. 326].

У соціальній сфері причиною виникнення 
протиріч стає розрив між декларуванням повно-
цінного соціального захисту і реальною безза-
хисністю громадян. Соціальні протиріччя часто 
призводять до соціальних конфліктів, під якими 
розуміється «вища стадія розвитку протиріч у сис-
темі відносин людей, соціальних груп, соціальних 
інститутів суспільства, яка характеризується мак-
симальним підсиленням протилежних тенден-
цій і інтересів у поведінці індивідів і соціальних 
спільнот і супроводжується їх конфронтацією 
та боротьбою» [13, с. 172]. Конфлікти вважаються 
природною частиною соціальних і трудових від-
носин. Лише під впливом низки відповідних чин-
ників соціальні конфлікти та протиріччя набува-
ють ознак загрози.

Створення умов для економічної свободи, 
можливість вільного вибору сфери господар-
ської діяльності, розвиток підприємництва, 
малого та середнього бізнесу, економічна стабі-
лізація, реформування відносин власності, лібе-
ралізація господарських зв’язків тощо, наголо-
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шують В.А. Скуратівський і В.П. Трощинський, 
є тими чинниками, які сприятимуть створенню 
економічних передумов для розширення сфери 
впливу економічних відносин на соціаль-
ний розвиток суспільства, забезпечення його  
соціальної безпеки. 

Шляхом розбудови національної економіч-
ної системи є формування в суспільстві соціаль-
них цінностей у сфері економічного життя, що 
ґрунтуються на свободі економічної діяльності, 
незалежності суб’єктів господарського життя, 
які сприяють соціальному розвитку, новій якості 
соціальних відносин, значно підвищують соціаль-
ний статус людини. 

Легалізація української економіки, зниження 
рівня тіньових відносин, обмеження корумпова-
ності та економічної злочинності, розмежування 
владних і бізнес-еліт дають змогу посилити еко-
номічні фактори соціального розвитку країни 
та забезпечити соціальну безпеку українського 
суспільства. Особливо важливе місце в системі 
державної політики щодо забезпечення соціаль-
ної безпеки посідає розвиток соціально-класових 
відносин. Соціально-класові відносини станов-
лять соціальну структуру суспільства, основу 
соціальної сфери, детермінують самореалізацію 
людиною власного соціального потенціалу, стан її 
соціальної безпеки. 

Шляхами забезпечення розвитку соціаль-
но-класових відносин є формування елементів 
сучасної соціально-класової структури суспіль-
ства і розвиток середнього класу як чинника соці-
ально-політичної та економічної стабільності 
суспільства на основі динамічних процесів соці-
альної мобільності. Розвиток соціальної структу-
рованості суспільства, формування нової системи 
соціально-класових відносин, середнього класу 
в Україні здебільшого зумовлені зрілістю відно-
син власності як глибинного чинника розвитку 
економіки країни [14, с. 25]. 

Вагому роль у забезпеченні соціальної без-
пеки, наголошує В.А. Скуратівський, відіграють 
соціально-трудові відносини. Розвитку соціаль-
но-трудових відносин і насамперед ринку праці 
та зайнятості населення сприятиме підвищення 
ефективності використання трудового потенці-
алу, забезпечення продуктивної зайнятості, ско-
рочення прихованого безробіття, створення нових 
і ефективне використання наявних робочих місць, 
розширення заходів активної політики зайнятості, 
розвиток підприємництва, здійснення політики 
підтримки самозайнятості населення, підвищення 
його територіальної мобільності з метою перероз-
поділу робочої сили між регіонами. 

Зазначені заходи сприятимуть оптимізації 
моделі доходів населення і формуванню серед-
нього класу в державі. Пріоритетним шляхом 

забезпечення соціальної безпеки має стати тран-
сформація політики доходів, яка забезпечить під-
вищення рівня життя населення, стимулювання 
економічної активності та зайнятості, скорочення 
патерналістських очікувань та утриманських 
настроїв у суспільстві, сприятиме формуванню 
необхідних надходжень до фондів соціального 
страхування та бюджетів усіх рівнів. В.А. Скура-
тівський також наголошує на необхідності здійс-
нити комплексну та системну реформу системи 
оплати праці, перехід від її регулювання шляхом 
підвищення законодавчо встановленого мінімаль-
ного рівня до формування обґрунтованих міжпо-
садових і міжкваліфікаційних співвідношень. 

Цьому має сприяти розвиток системи договір-
ного регулювання, більш чітка позиція держави 
в рамках соціального діалогу. Реформування сис-
теми оплати праці доцільно спрямувати на набли-
ження рівня галузевої та кваліфікаційної структур 
оплати праці до реальних вартості та стану робо-
чої сили, формування дієвого та гнучкого ринку 
праці, підвищення мобільності робочої сили. 

Також В.А. Скуратівський, О.М. Палій 
та Е.М. Лібанова вважають, що слід підтриму-
вати розвиток самозайнятості, зайнятості у сфері 
малого бізнесу. Зміни в системі оплати праці 
сприятимуть подоланню масштабної бідно-
сті, формуванню численного середнього класу, 
нової соціально-класової структури, подібної 
до європейських зразків, створенню умов для 
сповільнення відпливу працездатного населення 
з країни, скороченню обсягів зовнішніх трудових 
міграцій [3; 15]. 

Серед шляхів забезпечення соціальної безпеки, 
створення умов для реалізації соціального потен-
ціалу людини В.А. Скуратівським, О.М. Палієм 
та Е.М. Лібановою виокремлено необхідність 
розвитку відносин соціального партнерства, соці-
ального діалогу. У системі особливих пріоритетів 
державної політики щодо забезпечення соціаль-
ної безпеки важливе місце відводиться удоскона-
ленню системи соціального захисту населення. 
Надзвичайно важливим є удосконалення держав-
них механізмів системи соціального захисту насе-
лення, підвищення добробуту громадян, боротьба 
з бідністю засобами ефективного та адресного 
соціального захисту, гарантування гідної оплати 
праці та справедливого пенсійного забезпечення. 

Важливими на думку цих науковців є під-
тримка непрацездатних та вразливих верств насе-
лення, яка залишається важливим складником 
соціального захисту. Тому серед пріоритетних 
заходів за цим напрямом слід забезпечити єди-
ний і справедливий порядок призначення пенсій 
для всього населення; ліквідувати необґрунто-
вану диференціацію за розміром пенсій; приско-
рити запровадження другого, накопичувального 
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рівня загальнообов’язкової пенсійної системи, 
що стимулюватиме подовження тривалості тру-
дового стажу, сприятиме детінізації зайнято-
сті та оплати праці, сплаті внесків на пенсійне 
страхування, здійсненню заходів щодо інститу-
ційного забезпечення накопичувальної системи 
пенсійного страхування; дасть змогу прискорити 
розвиток недержавного пенсійного страхування, 
зокрема забезпечити чітку координацію діяль-
ності державних регуляторів; розробити надійні 
фінансові інструменти. 

Концептуальні засади реформування норма-
тивно-правової бази соціальної безпеки необхідно 
розробляти на основі аналізу ефективності реалі-
зації соціальних та економічних програм. У зако-
нодавстві України доцільно систематизувати такі 
складники соціальної безпеки як соціальні інте-
реси, загрози та напрями її забезпечення. У чин-
них нормативно-правових актах, які визначають 
державну політику у сфері соціальної безпеки, 
відсутня системність (дотримання визначених 
на перспективу пріоритетів) і наступність (логіч-
ний зв’язок цих актів із попередніми та наступ-
ними спорідненими актами). Тому слід у чинних 
нормативно-правових актах України, які визна-
чають державну політику у сфері соціального 
захисту та соціального забезпечення, на думку 
В.А. Скуратівського, О.М. Палія, Е.М. Лібанової, 
В.П. Трощинського, чітко визначити пріоритети 
цієї політики, що сприятиме сприйняттю та реа-

лізації її як єдиного взаємопов’язаного комплексу 
принципів і заходів. У таких актах доцільно чітко 
визначити показники результативності, які б дали 
змогу оцінити актуальний стан реалізації та ефек-
тивність державної політики [3; 14; 15]. 

Висновки. Отже, важливим є підвищення 
ефективності державного та регіонального управ-
ління соціальною безпекою. Для ефективної реа-
лізації визначених напрямів забезпечення соці-
альної безпеки виникає необхідність розробки 
досконалого механізму узгодження інтересів дер-
жави та регіонів, формування системи пріоритет-
них інтересів держави з урахуванням регіональ-
них особливостей. 

Аналіз теоретичних засад забезпечення 
соціальної безпеки, визначення чинників її 
забезпечення дали змогу обґрунтувати шляхи 
забезпечення соціальної безпеки українського 
суспільства в аспекті таких важливих складни-
ків суспільних відносин як економічні, соціаль-
но-класові, соціально-трудові відносини, соціаль-
ний захист і пенсійне забезпечення. Формування 
ефективного механізму забезпечення соціальної 
безпеки потребує розробки та вдосконалення кон-
цептуальних і правових основ її забезпечення. 
Забезпечення соціальної безпеки має бути спря-
мовано насамперед на недопущення непоправ-
них соціальних руйнувань або таких негативних 
наслідків, які потребують для свого відновлення 
дуже великих зусиль і тривалого часу.
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Соціалізація молоді як ефективний чинник впливу  
на зміст трудоправового статусу неповнолітніх

Купіна Л. Ф.
Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова,  
вул. Пирогова, 9, Київ, Україна
Liudmila.kupina@gmail.com

Статтю присвячено дослідженню соціалізації молоді як чинника, що 
впливає на ефективність норм трудового права, які регулюють працю 
неповнолітніх. Соціалізація молоді належить до тих об’єктивних 
чинників, які формують зміст правового статусу неповнолітнього 
працівника при реалізації ним права на працю, і є підставою для 
внесення змін чи прийняття нових норм трудового права, адаптованих 
до нинішніх умов розвитку суспільства, коли застосовування праці 
неповнолітніх без належних гарантій забезпечення їх прав та охорони 
їхньої праці є досить поширеним явищем. 
Норми трудового законодавства диференціюють можливості 
застосування праці неповнолітніх за їх віковим цензом, при цьому 
така градація нині втрачає свою актуальність, що зменшує дієвість 
норм про працю неповнолітніх і не дозволяє повністю забезпечити 
трудовому праву виконання своїх соціальних функції, зокрема 
охоронної та регулятивної. 
У випадку регулювання трудових відносин неповнолітніх ситуація зі 
зниженням дії права є очевидною, оскільки той віковий ценз, який 
встановлений у чинному Кодексі законів про працю України, є недієвим 
нині, тому що практична можливість застосування неповнолітніми 
своєї праці піддана змінам під впливом обставин суб’єктивного 
та об’єктивного змісту, які зумовлюють соціальну природу права, 
що характеризує зміст існування права в суспільстві та його дію на 
регулювання суспільних відносин. 
Соціалізація молоді впливає на зміст правового статусу неповнолітнього, 
який трансформується не лише під впливом поведінки інших суб’єктів 
і процесу виховання молоді, а й під впливом загальносвітових соціальних 
процесів із розширенням сфери глобальних тенденцій і «викликів». 
Нині молодь орієнтується на «нові норми в суспільстві», які панують 
серед підлітків, а саме швидкий заробіток через системи комунікацій, 
що з точки зору реалізації їх праці не завжди може бути врегульовано 
нормами трудового права, оскільки норми чинного Кодексу законів 
про працю України не є адаптованими для врегулювання трудової 
діяльності, що виходить за межі безпосередньо людської праці. 
Норми трудового права, які регулюють працю неповнолітніх, мають 
врегульовувати трудові відносини неповнолітніх таким чином, щоб 
в результаті дії норми була досягнута та ціль, для якої приймалася 
така норма, що дозволить зробити висновок про її ефективність. 

Ключові слова: 
неповнолітні, праця неповно-
літніх, ефективність норм 
трудового права, соціалізація 
молоді, правовий статус непо-
внолітніх.
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The article is dedicated to a research of a socialization of youth as a factor 
which influence effectivity of norms of Labor Law that regulates work 
of minors. Youth socialization appertains to those objective factors which form 
a content of legal status of minors during an implementation of their right to 
work and are also a basis for making changes or adopting new norms of Labor 
Law, adapted to the current conditions of a social development when using 
minors’ work without proper warranties of ensuring their rights and protecting 
their work is quite a common thing. 
The rules of the Labor Law differentiate opportunities of using minors’ work by 
their age qualification, herewith, this gradation is currently losing its relevance 
and, as a result, it reduces the effectiveness of regulations of minors’ work and it 
does not permit ensuring the implementation of social functions of the Labor Law 
in full, protective and regulatory functions in particular. 
In case of the regulation of minors’ labor relations, the situation with the reduction 
of the law enforcement is evident since established in the Labor Code age 
qualification is currently invalid in time. That is because a practical opportunity 
of minors using their work is changed under the influence of subjective and objective 
circumstances, which cause a social nature of law, that defines a content of law 
existence in a society and its action during the regulation of public relations. 
Youth socialization affects a content of minors’ legal status which transforms not 
only under the influence of other subjects’ behaviour and the process of education 
of young people, but also under the influence of global social processes with 
the expansion of global trends and challenges. 
The youth is currently oriented on “new social rules” which dominate among 
teenagers, namely quick income through communication systems, that cannot 
always be regulated by the rules of the Labor Law in terms of the implementation 
of their work, because the rules of the current Labor Code are not adapted to 
the regulation of labor activity that goes beyond a direct human labor. The rules 
of the Labor Law, which regulate minors’ work, have to regulate minors’ labor 
relations directly to reach a purpose for which these norms are adopted and which 
may be used to draw a conclusion about its effectiveness. 

Key words:
minors, labor of minors, 
effectiveness of the rules of the Labor 
Law, youth socialization, legal 
status of minors.
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Вступ. Зміст правового статусу особи, що 
визначає обсяг трудової правосуб’єктності пра-
цівника, коло його прав та обов’язків, гарантії реа-
лізації прав працівника і ступінь відповідальності 
за порушення покладених договором чи законо-
давством обов’язків, залежить від чинників, які 
формують зміст норм права, врегульовують від-
носини особи при здійсненні певної діяльності. 
Такі чинники здебільшого носять суб’єктивний 
та об’єктивний характер і впливають на динаміку 
суспільних відносин залежно від середовища, де 
вони виникли та існують, адже право не може 

існувати без суспільства чи поза його межами, 
оскільки його виникнення зумовлене організа-
цією, впорядкуванням і забезпеченням ефектив-
ного функціонування суспільних відносин. 

Якщо говорити про чинники, які вплива-
ють на зміст права на працю неповнолітніх, то 
вони покликані не лише охарактеризувати його 
соціальну природу, а й сприяють оцінці рівня 
ефективності правового регулювання трудо-
вих відносин неповнолітніх. До таких чинників 
варто віднести соціалізацію молоді, пов’язану із 
впливом глобалізаційних процесів на розвиток 
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суспільства, яка є тим об’єктивним чинником, 
який формує новий зміст трудо-правового ста-
тусу неповнолітнього працівника. 

З цієї точки зору соціалізацію можна розгля-
нути як юридичний факт, що може слугувати 
підставою для внесення змін чи прийняття нових 
норм трудового права, які будуть адаптовані до 
нинішніх умов розвитку суспільства, коли засто-
совування праці неповнолітніх без належних 
гарантій забезпечення їх прав та охорони їхньої 
праці є досить поширеним явищем. 

Проблемою є те, що активна соціалізація 
молоді, впливаючи на зміст правового статусу 
неповнолітнього, колоборується із внутрішніми 
процесами розвитку підлітка, які залежать від 
його фізіологічних особливостей, та зовнішніми 
процесами, які формуються залежно від кола його 
спілкування, рівня виховання, як суспільного, так 
і правового характеру, а також впливу загальносві-
тових соціальних процесів із розширеною сферою 
глобальних тенденцій і «викликів», що зумовлює 
виникнення нової групи суспільних відносин, які 
нинішнє законодавство не готове врегулювати. 
Особливо це стосується змісту трудо-правового 
статусу неповнолітнього, коли юний амбіційний 
працівник, прагнучи швидкого заробітку через 
системи комунікацій або соціальні мережі, почи-
нає реалізувати свою працю, при цьому не отри-
муючи належного правового захисту своїх прав 
не лише з причини правової необізнаності, а й із 
причини неефективного правового забезпечення 
гарантованої декларованої праці незаконно сфор-
мованого свого правового статусу як працівника.

Питання правового статусу суб’єктів трудо-
вого права постійно були предметом дослідження 
вчених різного періоду розвитку науки трудового 
права. За часів панування радянського трудового 
права проблематику правового статусу праців-
ників вивчали Б.К. Бегічев, С.О. Іванов, Р.З. Лів-
шиц, Ю.П. Орловский, В.І. Курілов, О.С. Пашков, 
В.М. Скобелкін.

Вітчизняними представниками формування 
пропозицій щодо вдосконалення правового регу-
лювання статусу працівника як суб’єкта трудових 
відносин з початку періоду проголошення незалеж-
ності України були В.В. Андріїв, В.С. Венедиктов, 
Н.Д. Гетьманцева, С.В. Дріжчана, В.В. Жернаков, 
В.В. Лазор, Л.І. Лазор, М.І. Іншин, Д.О. Кар-
пенко, В.Л. Костюк, В.І. Прокопенко, О.І. Процев-
ський, С.М. Прилипко, В.Г. Ротань, Н.М. Хуто-
рян, Г.І. Чанишева, І.І. Шамшина, В.І. Щербина, 
О.М. Ярошенко.

У сучасний період розвитку науки трудового 
права дослідженнями окремих питань правового 
статусу певних категорій працівників займаються 
С.Я. Вавженчук, М.М. Грекова, Я.А. Малихіна, 
О.С. Реус, Н.В. Ортинська, О.В. Тищенко тощо. 

У своїх роботах дослідники здебільшого приділя-
ють увагу змісту правового статусу суб’єктів тру-
дового права, характеристиці таких його елемен-
тів як правосуб’єктність, коло прав та обов’язків, 
гарантії дотримання прав працівника та відпові-
дальність за порушення покладених договором чи 
законодавством обов’язків. Водночас вчені лише 
опосередковано торкаються питань ефективності 
норм чинного законодавства про працю, що регу-
лює правовідносини неповнолітніх. 

Метою статті є доведення необхідності під-
вищення ефективності норм трудового права, 
які регулюють зміст трудо-правового статусу 
неповнолітніх, що формується під впливом 
їхньої соціалізації.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Соціалізація є процесом, який залежить від вну-
трішнього потенціалу особистості та її прагнення 
до саморозвитку за рахунок пізнання нового, здо-
буття знань у цікавих сферах науки та техніки, 
вивчення іноземних мов тощо, а також від про-
цесу соціального становлення особистості, який 
пов’язаний із зовнішніми умовами його функціо-
нування, які за своїм змістом можуть бути спри-
ятливими або несприятливими для розвитку осо-
бистості загалом. 

Дослідники соціалізації молоді визначають 
це явище як процес цілісного формування, вихо-
вання і становлення молоді як особливої соці-
альної групи на основі суспільних відносин, 
в які вона включається за допомогою всіх видів 
суспільно значущої життєдіяльності при умовах 
одночасної дії різного роду чинників довготрива-
лої та короткотривалої дії, які розділяються на дві 
основні групи: об’єктивні і суб’єктивні. 

Автори доходять висновку, що визначальними 
чинниками цього процесу є політико-економічні 
і соціокультурні тенденції як загально-цивіліза-
ційного (за змістом) і глобального (за масшта-
бами) характеру, так і трансформаційні суспільні 
процеси внутрішнього характеру [4, c. 114]. 

Якщо говорити про правову соціалізацію 
молоді, то це явище охоплюється усвідомлен-
ням громадянином своєї соціальної ролі, місця 
у суспільстві, залучення його до соціально-пра-
вових відносин, приєднання до правових норм, 
цінностей, правової практики загалом. Особли-
востями є конкретність, спрямованість і визна-
ченість, а найголовнішими методами – навчання 
(індивід навчається певних зразків, способів пове-
дінки та діяльності); передача досвіду (може бути 
результатом власної правової поведінки особисто-
сті або здійснюватися під впливом певних осіб, 
обставин, середовища); символічна соціалізація 
(зумовлює вироблення людиною власної системи 
значень, асоціативно об’єднує в її свідомості різні 
уявлення та поняття. 
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Вона не обов’язково ґрунтується на досвіді 
включення в правову практику. Основою її можуть 
бути уявлення людини на підставі оцінок інших 
членів суспільства. Невід’ємним елементом про-
цесу правової соціалізації є правове виховання, мета 
якого – формування звички соціально активної, 
правомірної поведінки; засвоєння, розвиток і закрі-
плення певних принципів права та моралі, правових 
норм, здатності протидіяти негативним зовнішнім 
впливам. Правове виховання може здійснюватися 
у різних формах (навчання, пропаганда), але однією 
з найважливіших є самовиховання як свідомий роз-
виток позитивних якостей, самоконтроль. Тому про-
цес правової соціалізації постає як єдність впливу на 
індивіда соціального середовища і цілеспрямованої 
виховної діяльності [5].

З точки зору застосовування вказаних вище 
трактувань у питаннях дослідження молоді як 
суб’єкта трудових відносин, соціалізація молоді 
впливає на зміст правового статусу неповноліт-
нього, який трансформується не лише під впли-
вом поведінки інших суб’єктів і процесу вихо-
вання молоді, а й під впливом загальносвітових 
соціальних процесів із розширенням сфери гло-
бальних тенденцій і «викликів». 

Нині молодь орієнтується на «нові норми 
в суспільстві», які панують серед підлітків, а саме 
швидкий заробіток через системи комунікацій, 
що з точки зору реалізації їх праці не завжди може 
бути врегульовано нормами трудового права, 
тобто норми чинного КЗпП України не є адапто-
ваними для врегулювання трудової діяльності, що 
виходить за межі безпосередньо людської праці. 
Широке застосування інформаційних технологій 
у соціальних процесах дозволяє неповнолітнім 
працювати дистанційно, навіть у деяких випад-
ках без ідентифікації себе як особи, та отриму-
вати прибутки за свою працю. Зрозуміло, що 
така діяльність молодого покоління є немину-
чою у нинішніх глобалізаційних процесах, які 
є наслідками тотальної інформатизації практично 
усіх сфер життя. 

Про взаємозв’язок цих процесів слушно 
зазначив М.Х. Ялі, який говорив, що головною 
рушійною силою сучасної глобалізації є інфор-
маційно-технологічна революція, а також пород-
жені нею інформаційні технології, які об’єднали 
розвинуту частину світу в єдину комунікативну 
систему, створивши спільний фінансово-інфор-
маційний простір, і призвели до значних тран-
сформацій в усіх галузях соціально-політичного 
життя, коли на перший план виступило не про-
сто масштабне розширення людської діяльності, 
але й універсальна структуризація її механізмів 
і результатів [8, с. 69]. 

У сфері права такі процеси спонукали до 
виникнення нової групи суспільних відносин, які 

потребують належного правового регулювання 
залежно від їх суб’єктного складу та об’єкту. 
Очевидно, що цей етап розвитку суспільства 
є не врегульованим з точки зору застосування 
праці всіх працездатних осіб, у тому числі тих, 
які не досягли повноліття, але відомим є факт, 
що молоде покоління є більш адаптованим  
до інформаційно-технологічної революції, що 
дозволяє роботодавцям активно, на постійній 
основі, використовувати їхні вміння та навички 
поза полем правового регулювання відносин,  
що складаються між такими суб’єктами, напри-
клад в онлайн-просторі. 

При цьому роботодавці можуть нехтувати 
положеннями чинного КЗпП України, якими чітко 
визначено не лише віковий ценз залучення до 
праці неповнолітніх за певних умов, а й необхід-
ність ведення спеціального обліку працівників, 
які не досягли 18-річного віку, із зазначенням дати 
їх народження [3]. Здебільшого роботодавці – це 
суб’єкти підприємницької діяльності, які здій-
снюють свій бізнес безпосередньо в онлайн-про-
сторі або активно використовують його як 
рекламно-маркетинговий інструмент для поши-
рення своєї продукції чи послуг, можуть залу-
чати до роботи на постійній основі осіб, навіть не 
пересвідчившись у їх правовій можливості бути 
суб’єктом реалізації права на працю та не іденти-
фікувавши таку особу. 

При цьому підприємцям нічого не перешкод-
жає активно використовувати неповнолітніх для 
поширення інформації про свою продукцію чи 
послуги шляхом написання текстів до дописів 
у соціальних мережах, створення відео-контенту 
чи відслідковування статистичних даних, пов’я-
заних із відвідуванням сторінок роботодавця 
у соціальних мережах. Такі випадки не є статис-
тично підтвердженими як нездекларована праця, 
оскільки інспектори праці не наділені повнова-
женнями та не мають технічних можливостей 
відстежувати сторінки в соціальних мережах 
роботодавців, які нехтують нормами трудового 
законодавства, що є певною проблемою у вияв-
ленні таких правопорушень і потребує норматив-
ного врегулювання. 

Натепер Державна служба з питань праці 
України проводить активну інформаційну полі-
тику щодо протидії поширенню незадекларова-
ної праці. Так, на офіційному сайті Держпраці 
постійно оновлюється інформація про переваги 
декларованої праці, в тому числі і під час кризи, 
спричиненої COVID-19, коли роботодавці мають 
право на отримання допомоги по частковому без-
робіттю, спричиненою вимушеним скороченням 
персоналу [1]. 

Про вирішення проблеми незадекларованої 
праці, яка потребує низки скоординованих кро-
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ків з боку урядів і державних установ, говорить 
і Міжнародна організація праці, яка у своєму 
звіті про незадекларовану працю в ЄС дійшла 
висновку, що урядам європейських країн насам-
перед необхідно проводити політику, яка змен-
шуватиме привабливість використання неза-
декларованої праці для роботодавців, а для 
працівників – працювати за таких умов. Це шир-
ший підхід, який у разі успіху допоможе полег-
шити виявлення порушень і зменшити обсяг 
правозастосовних заходів, які самі по собі були 
б менш успішними у питанні зміни моделей 
і поширеності застосування незадекларованої 
праці [2, c. 6]. 

Незважаючи на те, що глобалізація відкриває 
значні можливості для розвитку суспільства, вона 
впливає і на обсяг прав і свобод неповнолітніх, 
фактично звужуючи їх обсяг і зменшуючи гаран-
тії дотримання прав. Н.В. Ортинська зазначає, 
що сучасні зміни у правовому регулюванні ста-
тусу неповнолітніх зумовлені зміною соціального 
середовища. Правова політика має відповідати 
об’єктивним умовам існування суспільства. Дина-
міка людських взаємин спричиняє трансформацію 
правової реальності. Саме вона викликає зміни 
у правовому статусі членів суспільства. Неповно-
літні із властивим цій категорії не повністю сфор-
мованим, але незаангажованим правовим мислен-
ням і правовою свідомістю є тим елементом, який 
досить швидко сприймає та акумулює новітні 
інтенції життя, швидко відповідає на виклики гло-
балізованого середовища [5, с. 293].

Аналізуючи вплив глобалізації на здійснення 
прав людини, М.Н. Хендель зазначає, що гло-
балізація зачіпає країни по-різному і підсилює 
їх схильність до впливу зовнішніх факторів, як 
позитивних, так і негативних, зокрема в сфері 
прав людини. Глобалізація є не просто економіч-
ним процесом, а включає соціальний, політичний, 
екологічний, культурний іправовий аспекти, які 
впливають на здійснення у повному обсязі всіх 
прав людини і основних свобод [7].

Якщо говорити про неповнолітніх, то особли-
вої уваги при забезпеченні ефективної дії норми 
права в умовах глобалізації потребує рівень пра-
вого виховання та правової свідомості молодого 
покоління. Це зумовлює певне соціально-мо-
ральне підґрунтя для сприйняття правил пове-
дінки, які встановлює норма права та формує 

правову свідомість неповнолітнього, визначаючи 
формат його поведінки в певній ситуації, яка зде-
більшого є своєрідним копіюванням поведінки 
іншого неповнолітнього чи певної групи осіб, 
в якій розвивається дитина чи підліток. 

Фактично правове виховання неповноліт-
нього досягається через зразки поведінки, які 
є в його колі спілкування або на території, 
якій він проживає. Тому надзвичайно важливо 
забезпечувати основи правопорядку в суспіль-
стві через правомірні навички та стереотипи,  
встановлювати певні еталони поведінки та виро-
бляти систему цінностей у суспільстві щодо 
права, що в свою чергу буде впливати на пове-
дінку суб’єктів суспільних відносин. Ключовою 
позицією у правовому вихованні неповноліт-
нього є його правова соціалізація, тобто не лише 
його усвідомлення своєї ролі в розвитку суспіль-
ства і свідоме розуміння місця норм права 
у регулюванні суспільних відносин, у тому числі 
у регулюванні своєї праці. 

Висновки. Неповнолітня особа через процес 
правової соціалізації засвоює та закріплює на 
практиці ті принципи моралі, які дозволяють їй 
сформувати модель власної правової поведінки 
та виробити здатність протидіяти негативним 
впливам зовнішніх обставин. Таким чином, пра-
вове виховання та правова соціалізація є тим єди-
ним цілим, яке формує цілеспрямовану поведінку 
суб’єктів права, є однією із основних умов забез-
печення ефективної дії норм права при регулю-
ванні відносин неповнолітніх. 

Широке поширення глобалізації як соціаль-
ного явища, яке впливає на зміст правового ста-
тусу працездатної молоді, в тому числі непо-
внолітніх, має стати підставою для оновлення 
законодавства про працю неповнолітніх не лише 
з точки зору охорони їх праці від важких, шкід-
ливих робіт чи роботи у нічний час, а й з точки 
зору недопустимості залучення неповнолітніх 
до праці без належної їхньої ідентифікації як 
суб’єкта трудових відносин і відповідної фікса-
ції їх трудової діяльності. При цьому нові норми 
мають бути сформовані з урахуванням актуаль-
ного стану соціалізації молодого покоління, що 
дозволить спрогнозувати результат дії правової 
норми та визначити її ефективність. Окресленні 
питання є підґрунтям для подальших досліджень 
ефективності норм трудового права.

Література
1. Держпраці продовжує інформування роботодавців. Електронний ресурс. URL: http://dsp.gov.ua/

main-news/derzhpratsi-prodovzhuie-informuvannia-robotodavtsiv/.
2. Інспекція праці та незадекларована праця в ЄС / Міжнародне бюро праці, Програма адміністрації 

праці та інспекції праці (LAB / ADMIN). Женева : МОП, 2013. 85 с.
3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1971 року № 322-VIII. Дата оновлення: 11.10.2018. 

URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (дата звернення: 14.09.2019).



97

Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence  no. 2. 2020                              ISSN 2616-9444

4. Оленич С. Об’єктивні та суб’єктивні чинники становлення молоді в системі суспільних відносин 
сучасної України. Вісник НТУУ «КПІ». Філософія. Психологія. Педагогіка : збірник наукових праць. 
№ 2(26), 2009. С. 113–117. 

5. Механізм соціальної дії та реалізації права. Електронний ресурс. URL: http://textbooks.net.ua/
content/view/5311/46/.

6. Ортинська Н.В. Правовий статус неповнолітніх: теоретико-правове дослідження : дис. д-ра юрид. 
наук. Львів, 2017, 524 с. 

7. Хендель Н.В. Глобалізація і її вплив на здійснення прав людини. Електронний ресурс.  
URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/gosbaokiashchkya-k-ll-vtoyv- 
ra-iekmfryerrya-tuav-oyueyry/.

8. Ялі М.Х. Парадигма глобалізації: основні підходи. Актуальні проблеми міжнародних відносин. 
Випуск 123 (частина І), 2014. С. 62–72.

References
1. Derzhpratsі prodovzhuе Informuvannya robotodavtsіv. Elektronniy resurs. URL: http://dsp.gov.ua/main-

news/derzhpratsi-prodovzhuie-informuvannia-robotodavtsiv/.
2. Inspektsіya pratsі ta nezadeklarovana pratsya v ES / MIzhnarodne byuro pratsі, Programa admіnіstratsіyi 

pratsi ta Inspektsiyi pratsi (LAB / ADMIN). Zheneva : MOP, 2013. 85 s.
3. Kodeks zakoniv pro pratsyu Ukrayini vid 10.12.1971 roku № 322-VIII. Data onovlennya: 11.10.2018. 

URL: http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/322-08 (data zvernennya: 14.09.2019).
4. Olenich S. Ob’Ektivni ta sub’tktivni chinniki stanovlennya molodi v sistemi suspilnih vidnosin suchasnoyi 

Ukrayini. Visnik NTUU “KPI”. FIlosofIya. Psihologiya. Pedagogika : zbirnik naukovih prats. № 2(26). 
2009. S. 113–117.

5. Mehanizm sotsialnoyi doyi ta realIzatsiyi prava. Elektronniy resurs. URL: http://textbooks.net.ua/content/
view/5311/46/.

6. Ortinska N.V. Pravoviy status nepovnolItnIh: teoretiko-pravove doslidzhennya : dis. d-ra yurid. nauk. 
LvIv, 2017, 524 s.

7. Hendel N.V. GlobalIzatsiya I yiyi vpliv na zdIysnennya prav lyudini. Elektronniy resurs.  
URL: https://ukrainepravo.com/international_law/public_international_law/gosbaokiashchkya-k-ll-vtoyv- 
ra-iekmfryerrya-tuav-oyueyry/.

8. YalI M.H. Paradigma globalizatsiyi: osnovni pidhodi. Aktualni problemi mizhnarodnih vidnosin. Vipusk 
123 (chastina I), 2014. S. 62–72.



98

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2. 2020            ISSN 2616-9444

УДК 349.22                                                                                  DOI https://doi.org/10.26661/2616-9444-2020-2-14

До питання мотиваційної функції оплати праці

Марченко Ю. І.
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля,  
просп. Центральний, 59-а, Сєвєродонецьк, Луганська область, Україна
anna.n.l@ukr.net

Стаття присвячена дослідженню сучасних аспектів політики 
мотивації персоналу в частині заробітної плати, визначенню ключових 
напрямів її реформування в нинішніх умовах. Зроблено висновок, 
що в умовах ринкової економіки для підприємств важливою є оплата 
праці працівників та їх мотивація. 
Трудова мотивація і стимулювання в ринковій економіці повинні 
відбуватися як безперервний процес, що постійно модернізується, 
під час якого враховуються ціннісні орієнтації і потреби нової 
людини, соціальні й економічні переваги ринкової економіки, 
процес, адекватний реальній соціально-економічній ситуації як 
у країні загалом, так і в конкретній сфері праці.
Заробітна плата як складник системи мотивації персоналу повинна 
стимулювати зацікавленість працівників і спеціалістів у резуль- 
татах праці, сприяти диференціації оплати праці залежно від її 
кількості та якості, раціональному витрачанню коштів на заробітну 
плату, випереджаючим темпам зростання продуктивності праці 
порівняно з її оплатою. Стосовно безпосередньо діючих систем 
оплати праці на підприємствах, то вони повинні створюватися таким 
чином, щоб забезпечити об’єднання працівників підприємства, 
стимулювати співробітництво та соціальне партнерство.
Для підвищення мотивації працівників за допомогою матеріального 
стимулу слід керуватися такими принципами: а) позитивне 
заохочення ефективніше й конструктивніше, ніж негативне, особливо 
в довготривалій перспективі; б) не передбачуване і нерегулярне 
преміювання стимулює краще, ніж очікуване й прогнозоване;  
в) великі й часті премії здебільшого викликають заздрість, невеликі 
й часті – задоволення. Піднімаючи заробітну плату, необхідно тонко 
та вміло продумати механізм підвищення винагороди за виконану 
працю для того, щоб краще мотивувати працівника, при цьому 
слід тонко та вміло продумати механізм підвищення винагороди за 
виконану працю. 
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зарубіжний досвід, матері-
альне стимулювання, мотива-
ція, оплата праці, працівник, 
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The article is devoted to the study of modern aspects of staff motivation policy 
in terms of wages, identifying key areas of its reform in the current environment. 
It is concluded that in a market economy it is important for enterprises to pay 
employees and motivate them. 
Labor motivation and incentives in a market economy should take place as 
a continuous process that is constantly modernized and takes into account 
the value orientations and needs of the new person, social and economic 
benefits of a market economy, a process adequate to the real socio-economic 
situation in the country as a whole labor.
Wages, as part of the system of staff motivation, should stimulate 
the interest of employees and professionals in the results of work, promote 
the differentiation of wages depending on its quantity and quality, rational 
spending on wages, outpacing productivity growth compared to wages. With 
regard to direct remuneration systems in enterprises, they should be designed 
in such a way as to ensure the unification of employees, to encourage 
cooperation and social partnership. 
To increase employee motivation through material incentives, the following 
principles should be followed: a) positive incentives are more effective 
and constructive than negative ones, especially in the long run; b) unforeseen 
and irregular bonuses stimulate better than expected and projected; c) large 
and frequent bonuses are usually enviable, small and frequent – satisfaction. At 
the same time, raising wages, it is necessary to subtly and skillfully consider 
the mechanism of increasing remuneration for work performed in order to better 
motivate the employee. At the same time, raising wages, it is necessary to subtly 
and skillfully consider the mechanism of increasing remuneration for work 
performed in order to better motivate the employee.

Key words:
employee, employer, foreign 
experience, material incentives, 
motivation, principles, wages.
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Постановка проблеми. Нині значну увагу 
привертає проблема неналежного рівня заробіт-
ної плати та недосконалість механізму її оплати. 
Саме оплата праці залишається найважливішим 
методом підвищення рівня ефективності праців-
ників і значним мотиваційним елементом трудо-
вої діяльності. Раціоналізована система оплати 
праці впливає як на ефективність трудової органі-
зації, так і на добробут населення. 

Ринкова економіка, сформована на під-
ставі господарювання різних форм власності 
та підвищення матеріальної мотивації праців-
ників у продуктивній роботі, має базуватися на 
таких підставах виплати заробітку, які б най-
більше сприяли збільшенню обсягу продажів  
товарів і послуг, підвищенню рівня технічного 
забезпечення, освіти і професійної підготовки, 
вдосконаленню організації виробництва і тру-
дового процесу. 

Проблема організації оплати праці є однією із 
найбільш нагальних. Актуальність проблеми зро-
стає на фоні соціально-економічної кризи в країні. 
Для більшості населення заробітна плата втра-
тила свою відтворювальну та стимулюючу функ-
ції і фактично перетворилася на різновид соці-
альних виплат, не пов’язаних із кількістю, якістю 
та кінцевими трудовими результатами. При цьому 
її рівень у нашій країні значно нижчий порівняно 
з розвиненими державами світу. 

Праця та її оплата як ціннісні орієнтири втра-
чають своє соціально-економічне призначення, 
що руйнує основи економічного й соціального 
розвитку суспільства. Під час оплати праці необ-
хідно швидко реагувати на вплив низки факторів 
суб’єктивного й об’єктивного характеру. Ство-
рення механізму правового регулювання оплати 
праці, що забезпечує зовнішню та внутрішню 
узгодженість винагороди за працю, позитивну 



100

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2. 2020            ISSN 2616-9444

трудову мотивацію та соціальну захищеність 
працівників, є однією з найбільш актуальних 
проблем сучасності.

Аналіз останніх досліджень. Теоретичні 
проблеми організації заробітної плати та її сти-
мулювання завжди були предметом наукових 
досліджень провідних українських та зарубіжних 
вчених. Ці питання вивчали А.В. Холодницька 
[1], К.В. Сокол [1], А.М. Колот [2], Н.Д. Лук’ян-
ченко [3], О.А. Дороніна [3], С.М. Прилипко [4], 
О.М. Ярошенко [4], І.П. Жигалкін [4], В.А. Пруд-
ников [4], О.Д. Балан [5] та багато інших. 

Незважаючи на значні досягнення у вирішенні 
питань забезпечення дієвості системи мотивації 
персоналу, потребує додаткового вивчення про-
блема реформування системи мотивації працівни-
ків у зв’язку з появою нових та удосконаленням 
її діючих складників, впровадженням сучасних 
систем заробітної плати, вдосконаленням законо-
давства, розвитком науки та передового досвіду. 

Формулювання цілей статті (постановка 
завдання). Метою статті є дослідження сучасних 
аспектів політики мотивації персоналу в частині 
заробітної плати, визначення ключових напрямів 
її реформування в нинішніх умовах.

Виклад основного матеріалу. Важливим 
мотиваційним фактором є заробітна плата, 
оскільки саме гроші є найважливішим стимулом. 
Фінансові винагороди мають здатність підтриму-
вати і мотивувати людей до підвищення продук-
тивності, особливо працівників виробничих ком-
паній, оскільки людина може використовувати ці 
гроші для задоволення своїх потреб. Тому плата 
впливає на старанність і відданість працівників, 
є ключовим мотиватором для них. Численні дослі-
дження також продемонстрували, що винагорода 
призводить до задоволеності роботою, позитивно 
впливає на продуктивність працівників. Тобто, 
оплата праці є одним із важливих факторів мате-
ріального стимулювання працівників. 

В сучасних умовах побудови ринкової еконо-
міки в Україні одним із важливих завдань дер-
жави є розробка такого механізму стимулювання 
працівників, в якому всі елементи оплати праці 
відігравали б стимулюючу роль щодо виконання 
працівником своїх трудових обов’язків. Мотива-
ційний аспект відіграє важливу роль у забезпе-
ченні ефективного функціонування підприємств. 
Згідно з теорією мотивації мотиваційний процес 
розглядається як сукупність послідовних дій, 
спрямованих на забезпечення зацікавленості пра-
цівників у результатах їхньої діяльності. 

Організація оплати праці є ключовим склад-
ником системи мотивації та основою соціаль-
но-трудових відносин найманих працівників, 
роботодавців і держави, впливає як на ефектив-
ність управління трудовими ресурсами, так і на 

фінансово-економічні результати функціонування 
підприємств. Від чітко розробленої ефективної 
системи мотивації залежить як підвищення соці-
альної і творчої активності працівників, так і кін-
цеві результати діяльності підприємств різних 
форм власності і сфер діяльності. 

Дослідження питань мотивації персоналу 
в контексті оплати праці не втрачає актуально-
сті, оскільки заробітна плата є дуже важливим 
складником мотивації та ланкою системи соці-
ально-трудових відносин, найскладнішою у вирі-
шенні соціально-економічною проблемою. Вона 
є визначальним джерелом грошових доходів 
найманих працівників, основою матеріального 
добробуту їх сімей та істотною частиною витрат 
виробництва, головним чинником забезпечення 
матеріальної зацікавленості працівників у досяг-
ненні високих кінцевих результатів праці, її про-
дуктивності, збільшенні обсягів виробництва 
продукції, наданні послуг [1, с. 31]. Тому питання, 
пов’язані із заробітною платою, є дуже важли-
вими не тільки для працівників, а й для робото-
давців і держави.

Підтримую думку А. Колота про те, що моти-
вація персоналу включає багато мотивів: до тру-
дової діяльності, тобто спонукання персоналу 
до ефективної роботи, що забезпечує необхідні 
винагороди й задовольняє наявні потреби; до 
стабільної та продуктивної зайнятості, а також 
розвитку конкурентоспроможності працівника. 
Стимулювання праці ефективне тільки у тому 
випадку, коли органи управління вміють дося-
гати і підтримувати такий рівень роботи, за 
який платять [2]. 

Суть мотивації полягає в розробці такої системи 
стимулювання, яка б забезпечила виробництво 
високоякісної продукції і прибутковість роботи, 
але для цього насамперед необхідно зацікавити 
кожного працівника в результативній, високопро-
дуктивній праці. Ця система включає в себе оплату 
праці, створення нормальних умов для відтворення 
трудової енергії, робочої сили, тобто забезпечення 
працівника житлом, послугами охорони здоров’я, 
освіти та іншого [3, с. 33]. При цьому оплата праці 
є мотивуючим фактором, тільки якщо вона безпо-
середньо пов’язана з результатами праці. Робітники 
повинні бути впевнені в існуванні стійких зв’язків 
між отриманою матеріальною винагородою та про-
дуктивністю праці. 

Заробітна плата, на мою думку, наділена 
подвійною функцією у системі мотивації та сти-
мулювання праці – вона може виступати і сти-
мулом (зовнішнім спонуканням), і мотиватором 
(внутрішнім спонуканням) до праці залежно від 
того, хто і як її використовує. В умовах ринкових 
відносин вона відіграє центральну роль у вказаній 
системі, тому важливо раціонально її використо-
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вувати, забезпечивши визначення її розмірів, 
методи і форми організації не тільки за класич-
ними принципами і нормами, а й відповідно до 
реальної ситуації. Найбільш вдалим кроком нині 
може стати перехід від традиційних систем заро-
бітної плати до нестандартних, гнучких форм 
оплати праці.

С.М. Прилипко, О.М. Ярошенко, І.П. Жигал-
кін, В.А. Прудников підтримують позицію щодо 
виокремлення таких принципів правової органі-
зації оплати праці: за рівноцінну працю здійсню-
ється рівна оплата; дискримінація в оплаті праці 
заборонена; оплата праці залежить від трудо-
вого внеску працівника й максимальним розмі-
ром не обмежується; мінімальний розмір оплати 
праці встановлюється державою; відповідно до 
зростання цін він систематично переглядається 
й підвищується; праця оплачується диферен-
ційовано, залежно від складності (кваліфікації), 
шкідливості умов праці, значення її в еконо-
міці й у певному виробництві; оплата праці кон-
кретного працівника встановлюється за угодою 
з роботодавцем; система й тарифи оплати праці 
встановлюються колективними договорами й уго-
дами. Оплата праці працівників установ та органі-
зацій, які фінансуються з Держбюджету, відбува-
ється на підставі актів КМУ в межах бюджетних 
асигнувань [4, с. 187–188].

Останнім часом на більшості підприємств 
мотивація та стимулювання персоналу знахо-
дяться в незадовільному стані. Нині кожному 
третьому мешканцю України заробітної плати 
не вистачає для придбання необхідного. Падіння 
реальної заробітної плати в галузях господар-
ського комплексу України супроводжується зни-
женням продуктивності праці.

Обмежень або будь-яких встановлених правил 
щодо мотивації персоналу нині немає. Компанія 
може мати власний підхід до цього питання. Без-
умовно, що впровадження такої системи – досить 
трудомісткий і серйозний процес. Він не можли-
вий без точних розрахунків прибутків і витрат, 
статистичного і якісного аналізу умов мотивації 
та результативності проведених заходів. Але не 
факт, що перші кроки до реалізації матеріальної 
мотивації принесуть свої позитивні плоди. Вони 
повинні підкріплюватися врахуванням індивіду-
альних особливостей, роботою команди, створен-
ням можливостей для професійного росту. 

Нині за нових економічних умов набуває важ-
ливого значення практичне використання зару-
біжного досвіду матеріального стимулювання 
персоналу. Оскільки зарубіжний досвід матері-
ального стимулювання персоналу не є сталим, він 
постійно збагачується новими елементами. Значні 
новації в організації матеріального стимулювання 
в зарубіжних фірмах спостерігаються в останні 

два десятиліття, що спричинено низкою конкрет-
них обставин, а саме глобалізацією економіки, 
посилення конкуренції на ринках збуту зумовлює 
необхідність децентралізації управління і пере-
хід до раціональніших організаційних структур 
управління підприємствами та до гнучкішого 
й ефективнішого використання персоналу.

До найсуттєвіших складників зарубіжного 
досвіду матеріального стимулювання в країнах 
із розвинутою ринковою економікою, які здебіль-
шого мають загально-інтернаціональний харак-
тер, науковці [5, c. 23–24] відносять: 

– повсюдне використання тарифної системи як 
інструменту диференціації оплати праці залежно 
від складності, умов праці, важливості роботи 
в різноманітних її модифікаціях, при цьому на 
тарифну систему одночасно покладається як 
функція диференціації оплати праці залежно 
від загальновизнаних зарплато-утворювальних 
чинників, так і функції відтворення здатності до 
праці (мінімальний рівень заробітної плати), під-
вищення її результативності;

– характерна особливість сучасних систем сти-
мулювання в європейських країнах – постійне 
заохочення нововведень. Так, більшість західно-
європейських фірм формує преміальні фонди за 
створення, освоєння й випуск нової продукції, 
застосування нових технологій тощо, пов’язуючи 
їхній розмір із приростом обсягу продажу нової 
продукції, її питомою вагою в загальному обсязі 
виробництва;

– політика індивідуалізації трудових доходів 
найманих працівників – це спроба повніше вра-
хувати як індивідуальні результати праці, так 
і особисті ділові якості, включаючи кваліфікацію, 
відповідальність, творчу ініціативу, швидкість 
і точність, досконалість рішень і якість роботи. 

Механізм індивідуалізації заробітної плати 
включає як диференціацію умов найму, у тому 
числі широке використання контракту, так і регу-
лярну оцінку персоналу безпосередньо в процесі 
трудової діяльності. На думку спеціалістів, спра-
ведлива організація такого оцінювання стимулює 
підвищення ефективності праці;

– пріоритетне стимулювання досягнення якіс-
них показників підтверджується також значною 
перевагою оплати розумової праці на противагу 
фізичної. Так, заробітна плата працівників розу-
мової праці в середньому перевищує заробіток 
робітників у ФРH на 20%; в Італії і Данії – на 22%; 
Люксембурзі – на 44%; Франції і Бельгії – на 61%;

– застосування почасової форми заробітної 
плати в різних її модифікаціях. Заробітна плата на 
основі простої почасової або почасово преміаль-
ної системи оплати праці передбачає спокійний, 
розмірений ритм роботи, що дозволяє зберігати 
фізичні сили, не виснажує нервової системи, як 
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це відбувається за погано організованої відрядної 
форми оплати;

– почасова форма оплати праці як головна 
в зарубіжній практиці та відрядна, яка є другоряд-
ною, мають багато найрізноманітніших способів 
застосування. Здебільшого це системи, які перед-
бачають преміювання за якісні показники роботи.

Загалом у питаннях оплати праці в розвине-
них країнах досить великої самостійності надано 
самим підприємствам, законодавчими ж органами 
встановлюється лише мінімальний рівень оплати 
праці, режими праці та відпочинку з досить від-
чутним впливом профспілок на ці показники.

Висновки. Необхідно зазначити, що в умовах 
ринкової економіки для підприємств важливою 
є оплата праці працівників і їх мотивація. Тру-
дова мотивація і стимулювання в ринковій еко-
номіці повинні відбуватися як безперервний про-
цес, що постійно модернізується, і під час якого 
враховуються ціннісні орієнтації і потреби нової 
людини, соціальні й економічні переваги ринко-
вої економіки, процес, адекватний реальній соці-
ально-економічній ситуації як у країні загалом, 
так і в конкретній сфері.

Для посилення матеріальної зацікавленості 
працівників у зростанні виробництва та підви-
щення ефективності роботи підприємств необ-
хідно вдосконалювати системи матеріального 
стимулювання, винагороди за підсумками роботи, 
інші форми матеріального заохочення. Крім зарп-
лати і премій (бонусів), система матеріального 

стимулювання може включати в себе пенсійні 
накопичення, оплату навчання (працівника або 
його дітей), безвідсоткові позики на купівлю 
житла, оплату харчування або проїзду працівни-
ків, оплату відпочинку працівника, різноманітні 
допомоги, страхування.

Заробітна плата як складник системи мотивації 
персоналу повинна стимулювати зацікавленість 
працівників і спеціалістів у результатах праці, 
сприяти диференціації оплати праці залежно від 
її кількості та якості, раціональному витрачанню 
коштів на заробітну плату, випереджаючим тем-
пам зростання продуктивності праці порівняно з її 
оплатою. Стосовно безпосередньо діючих систем 
оплати праці на підприємствах, то вони повинні 
створюватися таким чином, щоб забезпечити 
об’єднання працівників підприємства, стимулю-
вати співробітництво та соціальне партнерство.

Для підвищення мотивації працівників за 
допомогою матеріального стимулу слід керува-
тися такими принципами: а) позитивне заохо-
чення ефективніше й конструктивніше, ніж 
негативне, особливо в довготривалій перспек-
тиві; б) не передбачуване і нерегулярне премі-
ювання стимулює краще, ніж очікуване й про-
гнозоване; в) великі й часті премії зазвичай 
викликають заздрість, невеликі й часті – задово-
лення. Піднімаючи заробітну плату, необхідно 
тонко та вміло продумати механізм підвищення 
винагороди за виконану працю для того, щоб 
краще мотивувати працівника. 
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У статті висвітлено процес формування законодавства у сфері 
видобутку та реалізації бурштину в Україні і виокремлено основні 
нормативно-правові акти, які стосуються цього питання. Проблема 
видобутку бурштину визнається авторами однією з найактуальніших 
і найболючіших за останні роки в нашій державі з точки зору її масштабів 
і наслідків, спричинених нею. Було виділено основні етапи формування 
законодавства у сфері реалізації та видобутку бурштину та їх особливості. 
У науковій роботі висвітлено останні зміни до законодавства в цій 
сфері, зокрема прийняття 19 грудня 2019 року Закону України «Про 
зміну до деяких законодавчих актів щодо вдосконалення законодавства 
про видобуток бурштину та інших корисних копалин» та 4 лютого 
2020 року Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України щодо упорядкування розміру ставки рентної плати 
за користування надрами для видобування бурштину». Авторами 
було детально розглянуто ці нормативно-правові акти та виокремлено 
основні зміни, які впроваджуються у сфері видобутку та реалізації 
бурштину з їх прийняттям. 
У результаті проведеного аналізу висвітлено основні недоліки 
сучасного стану правового регулювання реалізації та видобутку 
бурштину в Україні і виокремлено основні проблеми, які стосуються 
цього питання, до яких можна віднести значну кількість нормативно-
правових актів та їх заплутаність, створення злочинних угруповань, 
які здійснюють контроль над видобутком бурштину в Рівненській, 
Житомирській і Волинській областях, його нелегальним вивезенням за 
кордон, майже повну бездіяльність органів місцевого самоврядування, 
правоохоронних органів і органів державної влади, знищення значної 
площі лісів і сільськогосподарських угідь в цих регіонах. 
Авторами було сформовано власну точку зору з приводу покращення 
законодавства в цій сфері та ситуації, що склалася. Зокрема, 
пропонується якнайшвидше проводити рекультивацію земель, 
які зазнали шкідливого впливу, впроваджувати новітні способи 
видобутку бурштину, що дозволять здійснювати цей процес 
ефективніше та з найменшою шкодою для довкілля, спрощувати 
процес отримання дозволу на геологічне вивчення надр і видобуток 
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The article considers the process of formation of legislation in the field of extraction 
and sale of amber in Ukraine and also highlights the main regulations relating to 
this issue. The problem of amber mining is recognized by the authors as one 
of the most urgent and severe in recent years in our country, in terms of its scale 
and the consequences caused by it. The main stages of formation of legislation in 
the field of sale and extraction of amber and its features were highlighted. 
The scientific work highlights the latest changes in legislation in this area, in particular 
the adoption on December 19 2019 of the Law of Ukraine “On Amendments to 
Certain Legislative Acts to Improve Legislation on Amber and Other Minerals” 
and February 4 2020 – Law of Ukraine “On Amendments to the Tax Code of Ukraine 
on streamlining the amount of rent for the use of subsoil for amber mining”. The 
authors have considered in detail these regulations and distinguished the main 
changes being introduced in the field of amber mining and sales with their adoption. 
As a result of the analysis, the main shortcomings of the current state of legal 
regulation of the sale and extraction of amber in Ukraine are identified 
and the main problems are highlighted, wich are also related to this issue. 
These problems are a significant number of regulations and their complexity, 
the creation of criminal groups that control the amber mining in Rivne, Zhytomyr 
and Volyn regions. The next one is its illegal export. Another problems are 
almost complete inaction of local governments and law enforcement agencies 
and public authorities. The last, but not least – destruction of a significant area 
of forests and agricultural lands in these regions.
The authors formed their own point of view on improving the legislation in this 
area. In particular, it is proposed to rehabilitate the affected lands as soon as possible, 
also to introduce newer methods of amber mining that will allow this process to be 
carried out more efficiently and with the least damage to the environment. Then, 
to simplify the process of obtaining permits for geological exploration and amber 
mining. We can also recommend such points, as creating conditions for legal amber 
mining, in particular by private companies, to establish quotas for its amber mining, 
to ensure the establishment of enterprises that would be engaged in amber processing 
and to adjust markets for its amber.
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amber, legal regulation, 
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бурштину, забезпечувати місцеве населення цього регіону робочими 
місцями, створюючи умови для легального видобутку бурштину, 
зокрема приватними компаніями, встановити квоти на його видобуток, 
забезпечити створення підприємств, які б займалися обробленням 
бурштину, та налагодити ринки його збуту.
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Постановка проблеми. Останніми 
декількома роками на території Волинської,  
Рівненської та Житомирської областей суттєво 
збільшилася кількість випадків незаконного видо-
бутку та контрабанди бурштину. Створено цілу 
злочинну систему, яка, зокрема, контролюється 
і з боку органів місцевого самоврядування та право-
охоронними органами. Результатом цих дій є нане-
сення непоправної шкоди екосистемі Українського 
Полісся та сільському господарству цього краю.

Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Питання правового регулювання видо-
бутку та реалізації бурштину в Україні розгля-
далося у працях В.В. Галунько, І.В. Гриненко, 
П.В. Діхтієвського, Р.Ф. Черниш, О.А. Черненко, 
С.О. Короєд, Є.Ю. Пащенко, С.М. Наумова, 
О.В. Гулак та інших.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Проблема нелегального 
видобутку бурштину та його реалізації є актуаль-
ною в нашій державі протягом останніх декількох 
років. На законодавчому рівні вже неодноразово 
відбувалися спроби врегулювати цю сферу, але 
лише минулого року було прийнято два законо-
давчі акти, покликані вирішити або принаймні 
покращити цю ситуацію.

Мета статті полягає у комплексному ана-
лізі законодавства в сфері видобутку і реалі-
зації бурштину та пошуці шляхів вирішення 
проблем у цій сфері.

Виклад основного матеріалу. Промисловий 
видобуток бурштину в Україні розпочався лише 
у 1980 році з відкриттям Клесівського родовища 
в Рівненській області. За підрахунками Державної 
служби геології та надр України, за розвіданими 
запасами бурштину Україна посідає третє місце 
у світі після Польщі та Росії. Нині на території 
країни відкрито шість родовищ і декілька десятків 
місць вияву бурштину. Поодинокі його знахідки 
зафіксовано практично по всій Україні, й обчис-
люються вони сотнями [1]. Однак в Україні, на 
відміну від зазначених вище країн, відносно неве-
лика глибина залягання бурштину (приблизно від 
2,5 до 10 м) та більший відсоток сировини, яка 
може використовуватися для виготовлення юве-
лірних прикрас.

Ситуація, яка натепер склалася на території 
Українського Полісся, загрожує стати екологіч-
ною катастрофою загальнодержавного рівня. 
З підняттям цін на бурштин у 2014 році велика 
кількість як місцевого населення, так і злочин-
них формувань розпочали нелегальний видобуток 
бурштину у дуже значних масштабах. 

Внаслідок нелегального видобутку бурш-
тину після приходу старателів залишаються 
великі площі лісу, які перетворюються на боло-
тяні пустки: ліс вирубується або випалюється, 

а на землі залишається багато ям і канав, запо-
внених водою. За даними Державного агентства 
лісових ресурсів України, близько 4,5 тис. га 
лісу було пошкоджено на території Рівненської 
(близько 4 тис. га), Житомирської (близько 
300 га) та Волинської (16 га) областей. Проте 
в дійсності ця цифра може бути набагато біль-
шою. Також завдається непоправна шкода зем-
лям сільськогосподарського призначення: внас-
лідок нелегального видобутку вимивається 
родючий шар ґрунту, після чого він стає фак-
тично не придатним для подальшого викори-
стання. Рекультивація земель майже не прово-
диться або й не проводиться взагалі.

Аналізуючи законодавство у сфері видобутку 
та реалізації бурштину, доцільно розпочати 
з того, що внесення змін до нормативно-право-
вого регулювання видобутку бурштину у неза-
лежній Україні розпочалися в 1992 році, коли 
було видано розпорядження Президента України 
«Про охорону і використання Клесівського родо-
вища бурштину у Рівненській області» [2]. Ним, 
зокрема, було визначено необхідність встановити 
монополію на видобуток бурштину виключно для 
державних компаній і надати пропозиції щодо 
встановлення кримінальної відповідальності за 
незаконний видобуток корисних копалин.

У 1994 році Кабінетом Міністрів України 
було ухвалено Постанову «Про лібералізацію 
експортних операцій»[3], якою бурштин було 
внесено до переліку товарів, експорт яких 
здійснюється за дозволом Мінфіну. В цьому ж 
році Постановою Кабінету Міністрів України 
«Про затвердження переліків корисних копалин 
загальнодержавного та місцевого значення» [4] 
бурштин було віднесено до корисних копалин 
загальнодержавного значення.

У 2003 році наказом Державної комісії України 
по запасах корисних копалин було затверджено 
Інструкцію із застосування Класифікації запасів 
і ресурсів корисних копалин Державного фонду 
надр до родовищ бурштину [5]. В ньому було 
визначено поняття бурштину – збірний термін, 
який об’єднує різновиди викопних смол, при-
датних для використання в ювелірно-виробній, 
хімічній, фармацевтичній та інших галузях вироб-
ництва. Крім цього, там були зазначені основні 
особливості родовищ бурштину, розподіл запасів 
і ресурсів бурштину за різними критеріями, послі-
довність геологорозвідувальних робіт тощо.

У 2005 році Законом України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України (щодо 
видобутку бурштину)» [6] видобуток бурш-
тину було виключено з тих видів діяльності, які 
можуть здійснюватися виключно державними 
підприємствами та організаціями. Через декілька 
років після цього було декілька спроб врегулю-
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вати відносини з видобутку бурштину окремим 
законодавчим актом (Проект Закону «Про бур-
штин» № 5497 від 29.12.2009; Проект Закону 
«Про особливості видобутку бурштину-сирцю 
на родовищах і виявах, які не мають промисло-
вого значення» від 02.08.2011 № 9041), однак всі 
ці проекти були або відхилені Верховною Радою 
України або ж, проходячи перше читання, так 
і залишалися на розгляді комітетів.

Серед основних підзаконних нормативно-пра-
вових актів, прийнятих у той період, можна виокре-
мити Наказ Міністерства екології та природних 
ресурсів України «Про затвердження Методики 
визначення розмірів відшкодування збитків, запо-
діяних державі внаслідок самовільного корис-
тування надрами» [7] (від 29 серпня 2011 року), 
яким, зокрема, встановлено базову ставку збит-
ків, заподіяних державі за самовільний видобу-
ток бурштину, та Постанову Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Порядку надання 
спеціальних дозволів на користування надрами» 
(від 30 травня 2011 року) [8], в якому закріплено, 
що дозволи на користування надрами надаються 
Державною службою геології та надр України на 
підставі аукціонів з їх продажу.

Під час спалаху незаконного видобутку бурш-
тину у 2014-2015 роках і після його висвітлення 
у ЗМІ на законодавчому рівні знову були спроби 
врегулювати ці відносини. Так, було прийнято 
декілька законопроектів (Проект Закону «Про 
особливості видобутку бурштину-сирцю на родо-
вищах і виявах, які не мають промислового зна-
чення» № 1351 від 10.12.2014; Проект Закону 
«Про видобування та реалізацію бурштину» 
№ 1351-1 від 26.12.2014.), де серед основних 
нововведень пропонувалося легалізувати стара-
тельські артілі та надати їм право видобутку бур-
штину за відповідної дозвільної процедури. Однак 
ці законопроекти так і не було прийнято в другому 
читанні, і вони залишилися лише проектами.

Зі зміною влади у 2019 році відбулася нова, поки 
що остання спроба врегулювати відносини з видо-
бутку та реалізації бурштину. Цього разу, на відміну 
від попередніх, пропонувалося замість окремого 
закону ухвалити зміни до вже діючих норматив-
но-правових актів. 19 грудня 2019 року Верхов-
ною Радою України було прийнято Закон України 
«Про зміну до деяких законодавчих актів щодо 
вдосконалення законодавства про видобуток бур-
штину та інших корисних копалин» [9], а 4 лютого 
2020 року – Закон України «Про внесення змін до 
Податкового кодексу України щодо впорядкування 
розміру ставки рентної плати за користування 
надрами для видобування бурштину» [10]. 

Серед основних змін, які були внесені цими 
нормативно-правовими актами, можна виокре-
мити такі:

- зниження ставки рентної плати на видобуток 
бурштину з 25% до 5%, до 31 грудня 2021 – 8%, 
після – 10%;

- встановлення кримінальної відповідально-
сті за незаконне видобування, збут, придбання, 
передачу, пересилання, перевезення та переробку 
бурштину та умисне ухилення від обов’язко-
вої рекультивації земель, порушених внаслідок 
дослідно-промислової розробки родовищ бурш-
тину чи видобування бурштину, на підставі спе-
ціального дозволу на користування надрами, що 
заподіяло істотну шкоду;

- встановлення адміністративної відповідаль-
ності за видобування корисних копалин із вико-
ристанням обладнання, яке не пройшло відпо-
відно до закону обов’язкову сертифікацію;

- внесення до Митного тарифу України необро-
бленого та обробленого бурштину, а також виро-
бів із них;

- введення спеціальних дозволів на геоло-
гічне вивчення бурштиноносних надр, у тому 
числі дослідно-промислову розробку родовищ 
з подальшим видобуванням бурштину (промисло-
вою розробкою родовищ), який надається строком 
на п’ять років;

- площа ділянки надр, на яку надається спеці-
альний дозвіл на геологічне вивчення бурштино-
носних надр і видобуток бурштину, не може пере-
вищувати 10 гектарів;

- аукціони щодо продажу спеціальних дозво-
лів на користування надрами проводяться шляхом 
електронних торгів, а початкова ціна продажу ста-
новить дві тисячі неоподатковуваних мінімумів 
доходів громадян за 1 гектар відповідної ділянки 
бурштиноносних надр.

Чи зможуть ці зміни до законодавства вирі-
шити проблему, що склалася, нині сказати 
важко. Велика кількість нормативно-право-
вих актів у цій сфері, їх заплутаність, бідність 
і зубожіння місцевого населення (в якого часто, 
окрім «бурштинового промислу», немає інших 
засобів для проживання), створення злочин-
них угруповань, які займаються незаконними 
видобутком і реалізацією бурштину, та значна 
корумпованість і «кришування» цих процесів 
з боку як органів місцевого самоврядування 
та місцевих правоохоронних органів, так і цен-
тральних органів влади, не потрапляння значної 
суми коштів до Державного бюджету, масштаби 
екологічної катастрофи – всі ці та багато інших 
проблем, які виникли внаслідок незаконного 
видобутку бурштину, не можна вирішити без 
волі як законодавця, центральних і місцевих 
органів влади, так і самих людей. 

Потрібно якнайшвидше запроваджувати про-
цеси рекультивації земель, які зазнали шкідливого 
впливу старателів, для того, щоб хоча б частково 
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спробувати відновити ці території. Необхідно 
впроваджувати більш новітні способи видобутку 
бурштину. Так, у Національному університеті 
водного господарства та природокористування 
запроваджено та запатентовано спосіб видобутку 
бурштину гідромеханічним способом, який доз-
воляє ефективніше видобувати бурштин із наба-
гато меншим впливом на довкілля [11; 12]. 

На державному рівні потрібно спростити про-
цес отримання дозволу на видобуток бурштину 
з метою заохочення приватних компаній і встано-
вити квоти на видобуток бурштину для того, щоб 
запобігти значному забрудненню довкілля.

Місцевій владі необхідно забезпечувати 
місцеве населення робочими місцями або  
створювати умови для легального видобутку 
бурштину приватними компаніями (зі встанов-
ленням квот на видобуток або продаж), зокрема 
брати участь у заходах із рекультивації земель 
і подальшому видобутку бурштину вже за новіт-
німи технологіями. 

Також в Україні доцільно створити підпри-
ємства, які б займалися обробленням бурштину 
та налагодити ринки збуту для того, щоб прода-
вати замість дешевшої сировини вже готову про-
дукцію, що відчутно збільшить доходи держави 
новими податками з його легальної реалізації. 

Висновки. Нині процес нелегального видо-
бутку та реалізації бурштину ще залишається 
неконтрольованим з боку держави. За майже 
30 років незалежності України неодноразово 
проводилися спроби врегулювати цю сферу,  
однак через велику кількість і заплутаність зако-
нодавства, а також через небажання влади (як 
місцевої, так і центральної) впливати на цей про-
цес все це призвело до значної екологічної ката-
строфи, яку досить складно виправити. Лише 
організовані дії з боку влади та місцевого насе-
лення дозволять вирішити цю проблему. Тільки 
таким чином ми зможемо запобігти ще більшому 
лиху як на території Українського Полісся, так 
і в нашій державі загалом.
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Окремі питання адміністративно-правових режимів

Курінний Є. В.
Запорізький національний університет,  
вул. Жуковського, 66, Запоріжжя, Україна
AnastasiaEland@gmail.com

Статтю присвячено актуальній проблемі – з’ясуванню сутності 
та суспільного призначення адміністративно-правових режимів в Україні 
у контексті відповідних суспільних потреб. Наголошується, що час 
і суспільний розвиток не стоять на місці, об’єктивно саме вони спричинюють 
необхідність критичної оцінки та поступової ревізії існуючих теоретичних 
положень стосовно адміністративно-правових режимів. 
Звертається увага на те, що результати вивчення визначень адміністративно-
правових режимів та їх ознак дозволяють зробити припущення про 
те, що серед учених-адміністративістів пострадянського простору 
не існує єдиного, консолідованого підходу щодо розуміння сутності 
адміністративно-правових режимів і їх головного соціального призначення. 
Викладені варіанти цих режимів свідчать про наявність щонайменше двох 
форматів їх сучасного наукового сприйняття – широкого та вузького. 
Припускається, що позитивні перспективи подальшого становлення 
та розвитку адміністративно-правових режимів в сучасних українських 
умовах можливі тільки у середньому (поміркованому) форматі, який 
складається з двох рівнозначних складників – надзвичайної та посиленої 
владно-управлінської уваги.
Використовуючи попередньо сформовані ознаки, пропонується власне 
визначення адміністративно-правового режиму як особливого формату 
забезпечення реалізації винятково важливих суспільних потреб під 
час настання надзвичайних обставин та функціонування соціальних 
сфер посиленої владно-управлінської уваги, що характеризується дією 
спеціально адаптованого законодавства, розширеним інструментарієм 
адміністративного примусу та імперативного домінування, наявністю 
додаткових обов’язків для ключових суб’єктів правовідносин, мінімізацією 
обмежень засадничих прав і свобод законослухняних громадян 
і безальтернативністю юридичної відповідальності для правопорушників.
Констатується, що адміністративно-правові режими посідають важливе 
місце в теорії вітчизняного адміністративного права та відіграють помітну 
роль у практичному функціонуванні владно-управлінського апарату 
конкретної держави. Їх головне соціальне призначення полягає у тому, що за 
допомогою їх належної організації та функціонування можна забезпечити 
повну та вчасну реалізацію найважливіших груп суспільних потреб 
у ключових сферах соціального життя, які безпосередньо стосуються 
національної та громадської безпеки, а також оборони країни, що сприятиме 
стабільному та спокійному життю її громадян, гарантованому розвитку 
ключових інститутів громадянського суспільства та правової держави.

Ключові слова: 
адміністративно-правові 
режими, суспільні потреби, 
адміністративно-правові 
потреби, ознаки та формати 
адміністративно-правових 
режимів, надзвичайні режими, 
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The article is devoted to the topical issue – the determination of the essence and social 
purpose of administrative and legal regimes in Ukraine in the context of the relevant 
social needs. The author also states that time and social development are running 
out, they generate a need for critical assessment and gradual revision of the available 
theoretical provisions concerning administrative and legal regimes.
The focus is on the fact that the results of the study of administrative and legal regimes 
and their features make it possible to suggest administrative law scholars from post-
Soviet countries don’t have a unified, consolidated approach to the understanding 
of the essence of administrative and legal regimes and their main social purpose. 
The presented alternatives of the regimes confirm the availability of a minimum 
of two formats of their modern scientific perception – wide and narrow. It is 
supposed positive prospects for further evolution and development of administrative 
and legal regimes in modern Ukrainian conditions are possible only in the medium 
(conservative) format which consists of two equivalent components – extreme 
and heightened attention of authority. 
Using the previously formed features, the author proposes his definition 
of the administrative and legal regime as special format of support 
of the implementation of vitally important social needs under the framework 
of extraordinary circumstances and the functioning of social spheres of heightened 
attention of authority, which is characterized by the operation of specially adopted 
legislation, extended tools of administrative coercion and imperative dominance, 
provision of additional responsibilities for the key entities of the legal relations, 
minimization of limits of the fundamental rights and freedoms of law-abiding 
citizens and lack of alternatives of legal liability of offenders. 
The research proves that administrative and legal regimes hold pride of place in 
the theory of domestic administrative law and play a pivotal role in the practical 
functioning of government apparatus of a particular state. Their pricnipal social 
purpose is the fact that their adequate organization and functioning make it 
possible to guarantee the full and well-timed implementation of the high-priority 
groups of social needs in the key spheres of social life, which directly touch upon 
the national and public security as well as the state defense that will contribute to 
stable and tranquil life of its citizens, guaranteed development of the fundamental 
institutions of the civil society and the state of law. 

Key words:
administrative and legal regimes, 
social needs, administrative 
needs, features and 
formats of administrative and 
legal regimes, extraordinary 
conditions, regime of heightened 
attention of authority. 

Individual issues on administrative and legal regimes
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У той чи інший період життя будь-якої країни 
в окремий час і на окремій або на всій території 
держави можуть виникати ситуації переважно 
надзвичайного характеру (техногенного, природ-
нього, пандемічного, воєнного або якогось іншого 
походження), коли в інтересах суспільства та дер-
жави необхідно застосовувати посилений імпера-
тивний формат адміністративно-правового регу-
лювання певних груп суспільних відносин. 

Здебільшого зазначені формати здійснюються 
в межах відповідних адміністративно-правових 
режимів, саме з їх допомогою мають досяга-
тися ті цілі та завдання, які постають перед сус-

пільством і державою в умовах надзвичайності, 
з використанням усіх необхідних сил і засобів, що 
є у розпорядженні відповідних владних (держав-
них і самоврядних) структур.

Питання адміністративно-правих режимів 
у силу їх важливості, значного обсягу та мало 
реалізованого потенціалу ніколи не втрачали своєї 
актуальності як для представників владно-управ-
лінських структур, так і окремих репрезентантів 
наукового цеху, яких цікавлять важливі, не вирі-
шені проблеми науки адміністративного права. 

На жаль, Україна не раз проходила випробу-
вання надзвичайними обставинами: сумнозвісна 
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аварія на ЧАЕС навесні 1986 року, низка паводків 
на Заході нашої країни або вибухи на військових 
складах, що з підозрілою періодичністю повто-
рюються останніми роками, а також триваюча 
російська агресія на Сході України або поки що 
незавершена боротьба з пандемією, викликана 
вірусом COVID-19.

Успішне використання потенціалу адміністра-
тивних режимів досягається не тільки за допо-
могою набутого досвіду та здатності відповідних 
державних структур правильно та вчасно реагу-
вати на виникнення надзвичайних обставин. Під 
час цих ситуацій важливе значення мають від-
повідні науково-теоретичні наробки, положення 
яких складаються з узагальнених вітчизняних 
і зарубіжних соціальних практик і новітніх тео-
ретико-правових підходів, які враховують об’єк-
тивно існуючі можливості теперішніх владних 
інституцій, ті реальні групи детермінантів, які як 
сприяють, так і перешкоджають реалізації відпо-
відних управлінських рішень. 

Одним із таких теоретичних підходів можна 
вважати використання правових потреб (пра-
вопотреб) – похідної категорії від «суспільних 
потреб», які складають основу іншого новітнього 
терміну – об’єкту правового забезпечення, або 
просто «об’єкта права».

Питання практики та теоретичні проблеми 
правових режимів ніколи не залишалися поза ува-
гою представників науки адміністративного права 
як за часів СРСР, так і в пострадянський період. 
Серед науковців, які здійснили найбільш поміт-
ний внесок у цьому напрямі творчого пошуку, 
є С.С. Алексєєв, Д.М. Бахрах, Ю.П. Битяк, 
В.М. Завгородня, Т.О. Коломоєць, В.Я. Настюк, 
І.С. Розанов, В.Б. Рушайло, Ю.О. Тихомиров, 
М.Г. Янгол та інші. 

Також необхідно зазначити, що останніми 
роками в Україні теж стали більше приділяти 
уваги порушеній проблемі. Так, особлива увага 
звертається на докторську дисертацію Н.В. Кова-
ленко, захищену у 2017 році, яка так і називається 
«Адміністративно-правові режими». 

Час і суспільний розвиток не стоять на місці, 
об’єктивно саме вони спричинюють необхідність 
критичної оцінки, певної обережної та поступової 
ревізії існуючих теоретичних положень стосовно 
адміністративно-правових режимів. Тому розгляд 
таких засадничих питань як сутність і суспільне 
призначення зазначених режимів у контексті від-
повідних суспільних потреб і становить зміст 
головної мети цієї праці.

Переходячи до викладу основного матеріалу, 
слід наголосити, що правові потреби у сфері адмі-
ністративних режимів – це той різновид об’єктивно 
існуючих суспільних потреб, виокремлення, адмі-
ністративно-правове закріплення та вчасне і повне 

втілення у життя яких допоможе вирішити існуючі 
питання визначення сутності згаданих режимів, їх 
безпосередньої організації та реалізації відповід-
них цілей, завдань і функцій, що покладаються на 
них в умовах їх безпосередньої дії.

Використання принципово нового формату 
правового забезпечення об’єктивно існуючих 
суспільних потреб, які мають або повинні мати 
відповідну правову регламентацію замість тради-
ційної схеми правового регулювання суспільних 
відносин, допоможе не тільки більш комплексно 
розглянути проблему адміністративно-правових 
режимів, а й визначити існуючі різноманітні (тео-
ретично-правові, практичні) перешкоди, які зава-
жають оптимальному використанню можливо-
стей вказаних режимів у теперішніх українських 
реаліях, а також обрати ефективний алгоритм дій 
щодо їх усунення.

Відправною правопотребою у сфері адмі-
ністративно-правових режимів є формування 
сучасного уявлення про їх сутність і суспільне 
призначення. Важливість вирішення цього 
завдання викликана насамперед тим значним 
часовим періодом, який минув після розпаду 
СРСР. За минулі три десятиліття докорінно змі-
нилися характеристики державно-управлінських 
відносин на території пострадянських держав 
(Україна не є винятком). Змінилися не тільки їх 
обсяги, змінився і їх зміст. Домінуючий колись 
в адміністративному праві імперативний метод 
дуже поступився диспозитивному методу регу-
лювання суспільних відносин, що складає пред-
мет цієї галузі вітчизняного права. Фактично між 
ними сформовано неформальний паритет, при-
чому останній (диспозитивний) метод у перспек-
тиві буде тільки розширювати сферу своєї дії на 
майже безмежному полі сучасного різноманіття 
предмета адміністративно-правового регулю-
вання суспільних відносин. 

Також не слід забувати про питому вагу об’єктів 
державної власності, яка скоротилася до 10-15%, 
домінуючою в сучасній України стала насамперед 
приватна форма власності, що з огляду на необ-
хідність забезпечення широкої гамми національ-
них інтересів, зокрема й за допомогою адміні-
стративно-правових режимів, не є оптимальним 
варіантом для фактично воюючої зараз україн-
ської держави.

Крім того, у нашій країні давно не існує полі-
тичної, соціально-економічної, духовно-куль-
турної та цивілізаційно-світоглядної рівноваги. 
Рівні правового нігілізму, загальної і правової 
культури та свідомості більшості наших громадян 
давно бажають бути набагато кращими. За майже 
30 років власної незалежності ми так і не навчи-
лися виокремлювати головне від другорядного, 
зерня від полови. 
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Зміст суспільного (державного) інтересу зде-
більшого формується не на основі об’єктивно існу-
ючих суспільних потреб, а на підставі сфальшова-
ного соціального підґрунтя – фактично приватних, 
корпоративно-групових інтересів, які є репрезен-
тантами домінуючої натепер в Україні кланово-олі-
гархічної, кумівсько-сімейної системи. 

Немає нічого дивного, коли дія тих чи інших 
різновидів адміністративно-правових режимів 
у сучасних українських реаліях носить переважно 
формальний характер і лише частково досягає 
поставлених вихідних цілей і завдань (наприклад, 
дія карантину в Україні у період з березня до 
червня 2020 року). За таких обставин саме життя 
детермінує критичний перегляд існуючих теоре-
тико-правових засад сутності та соціального при-
значення адміністративно-правових режимів. 

Відповідно до чинних теоретичних положень 
і поглядів на сучасне українське адміністративне 
право, з огляду на різноманітність завдань і функ-
цій, що здійснюються органами виконавчої влади, 
норми адміністративного права встановлюють 
різні режими правового регулювання управ-
лінської діяльності (адміністративно-правові 
режими). Специфіка цих адміністративно-право-
вих режимів виявляється в особливостях порядку 
виникнення змісту прав та обов’язків учасників 
адміністративно-правових відносин і їх здійс-
нення, у відповідних санкціях, особливостях їх 
реалізації, а також у дії єдиних принципів і загаль-
них положень, що поширюються на цю сукуп-
ність правових норм [1, с. 269].

Існує декілька визначень адміністративно-пра-
вових режимів, кожне з яких розкриває його сут-
ність та фактичне соціальне призначення. Якщо 
враховувати їх наукове сприйняття та пошире-
ність серед інших науковців, то на першому умов-
ному місці знаходиться варіант, запропонований 
Д.М. Бахрахом, який під поняттям «адміністра-
тивно-правового режиму» пропонує розуміти 
певне поєднання адміністративно-правових засо-
бів регулювання, опосередковане централізова-
ним порядком, імперативним методом юридич-
ного впливу. Воно віддзеркалюється в тому, що 
суб’єкти правовідносин за своїм статусом займа-
ють юридично нерівні позиції.

На думку цього вченого, адміністративно-пра-
вові режими можна відрізняти за територіальним 
критерієм, за часом дії (постійні та тимчасові, 
ситуаційні) та за об’єктами, засобами діяльності 
(заповідники, отруйні речовини, валюта тощо) 
[2, с. 202].

Інший російський вчений-адміністративіст 
І.С. Розанов зазначає, що адміністративно-правові 
режими – це сукупність встановлених у законо-
давчому порядку правил діяльності, дій або пове-
дінки громадян і юридичних осіб, а також поря-

док реалізації ними своїх прав у певних умовах 
(ситуаціях) забезпечення та підтримання сувере-
нітету й оборони держави спеціально створеними 
для цієї мети службами державного управління 
[3, с. 87].

На думку Ю.О. Тихомирова, адміністра-
тивно-правові режими становлять окремий 
вид регулювання, в рамках якого створюється 
й виконується певна комбінація юридичних, орга-
нізаційних та інших засобів для забезпечення того 
чи іншого стану [4, с. 400]. 

В.М. Завгородня визначає адміністратив-
но-правовий режим як сукупність юридичних 
конструкцій, що встановлюються й реалізуються 
в окремій сфері відносин, які становлять предмет 
адміністративного права та забезпечують публічні 
інтереси за допомогою адміністративно-правових 
засобів [5, с. 35].

Досить конкретне та обмежене певними 
межами надзвичайних обставин визначення про-
понує В.Б. Рушайло, який під адміністратив-
но-правовим режимом пропонує розуміти комп-
лекс методів врегулювання відносин у суспільстві 
за особливих, надзвичайних обставин [6, с. 80].

М.Г. Янгол також є прихильником цієї пози-
ції, але в ролі цього режиму визначає об’єднання 
необхідних дій, які мають на меті позбавлення від 
несприятливих, а іноді й від критичних наслідків 
і результатів різноманітного негативного соці-
ального процесу, стихійного лиха, налагодження 
стану ситуації та умов у межах державного управ-
ління [7, с. 114–152]. 

Вже згадувана вище науковець Н.В. Коваленко 
пропонує декілька визначень адміністратив-
но-правових режимів, а саме як: 

а) комплексний засіб правового регулювання, 
зумовлений цільовим призначенням певних від-
носин в адміністративній сфері, що потребує спе-
ціальної процесуальної регламентації, особливого 
правового статусу суб’єктів правовідносин, спе-
цифічного механізму реалізації їх правосуб’єк-
тності й окремого комплексу заходів захисту їх 
прав [8, с. 41]; 

б) особливу форму правового регулювання 
суспільних відносин, яка базується на поєднанні 
комплексу юридичних, організаційних і техніч-
них процедур та адміністративно-правових засо-
бів і визначає міру можливої й належної пове-
дінки суб’єктів, надає особливої спрямованості 
суспільним відносинам у сфері публічної влади 
[8, с. 42]; 

в) особливий порядок правового регулю-
вання, запровадження якого зумовлено специфі-
кою предмета регулювання, що полягає у вста-
новленні сукупності правил, сформульованих 
у формі дозволів, заборон, регламентів, процедур, 
яких повинні дотримуватися суб’єкти публічного 
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управління з метою найбільш ефективного забез-
печення прав, свобод, законних інтересів фізич-
них осіб, прав і свобод юридичних осіб [8, с. 345].

Окрім наведених визначень, згаданий автор 
пропонує чотири головні ознаки адміністратив-
но-правових режимів:

1) сфера їх застосування – вони встановлю-
ються у сфері управлінської діяльності органів 
влади;

2) мета їх застосування – забезпечення публіч-
них інтересів, насамперед мінімізація актуальних 
та уникнення потенціальних загроз;

3) особливе методичне забезпечення – адміні-
стративно-правовим режимам притаманне пози-
тивне методичне орієнтування, тобто покладання 
на суб’єктів обов’язків діяти певним чином для 
досягнення конкретних цілей;

4) специфічна сукупність видів юридичної 
відповідальності – порушення правил режиму 
супроводжується вжиттям заходів адміністра-
тивного примусу й подальшим притягненням до 
юридичної відповідальності [8, с. 41–42].

Більш широкий перелік ознак адміністратив-
но-правових режимів наводиться на сторінках 
вже цитованого першого тому академічного курсу 
адміністративного права України, де зазначається, 
що зміст кожного адміністративно-правового 
режиму розкривається у низці елементів, серед 
яких мета встановлення відповідного адміністра-
тивно-правового режиму; імперативний метод 
правового регулювання; «режимні» правила пове-
дінки суб’єктів-учасників відповідних правовід-
носин; спеціальні державні органи (служби), на 
які покладено завдання здійснення мети адміні-
стративно-правового режиму; відповідальність 
за порушення «режимних» норм; особливі адмі-
ністративно-правові засоби встановлення і форми 
виникнення прав та обов’язків, способів юридич-
ного впливу, захисту прав тощо (акти, протоколи, 
скарги, службова підпорядкованість, контроль, 
нагляд, адміністративний примус тощо); визна-
чення просторо-часових рамок дії адміністратив-
но-правового режиму [1, с. 270–272].

Наведені приклади визначень адміністратив-
но-правових режимів та їх ознак дозволяють зро-
бити припущення про те, що серед учених-адмі-
ністративістів пострадянського простору не існує 
єдиного, консолідованого підходу щодо розуміння 
сутності адміністративно-правових режимів і їх 
головного соціального призначення.

Викладені варіанти режимів свідчать про наяв-
ність щонайменше двох форматів їх наукового 
сприйняття – широкого та вузького. Прихильни-
ками першого є майже всі згадані вище українські 
науковці, зокрема й Н.В. Коваленко. Перевагу 
вузькому формату розуміння адміністративно-пра-
вових режимів насамперед надають такі російські 

вчені як В.Б. Рушайло та М.Г. Янгол, які, керую-
чись важливим практичним аспектом, обмежують 
їх рамками особливих і надзвичайних обставин. 

Якщо уважно ознайомитися із визначеннями 
вказаних режимів, що пропонуються Д.М. Бахра-
хом, І.С. Розановим та Ю.О. Тихомировим, то в їх 
оригінальних наукових підходах важко розгледіти 
прихильність до широкого розуміння адміністра-
тивно-правових режимів, вони скоріше харак-
теризуються проміжною поміркованою точкою 
зору, що більше відповідає умовному середньому 
формату їх функціонування. 

Керуючись новітнім науковим підходом до 
правового забезпечення об’єктивно існуючих 
суспільних потреб, ми повинні враховувати не 
тільки наші наукові бажання та фантазії, а й відпо-
відні практичні можливості матеріального, ресур-
сного, фізичного (зокрема людського) плану. Без-
перечно, з позицій рафінованої, відірваної від 
реалій життя теорії виглядає цілком можливим 
значну частку суспільних відносин, які складають 
предмет адміністративно-правового регулювання 
і становлять умовну важливість для суспільного 
життя, підвести під дію того чи іншого різновиду 
адміністративно-правових режимів. 

Однак ефективність функціонування такого 
режиму з огляду на його фактичну постійність 
і лише часткову контрольно-наглядову забезпе-
ченість, буде зведена майже нанівець. Подібними 
діями можна не тільки загубити значний потен-
ціал адміністративно-правових режимів, а й фак-
тично дискредитувати їх, поставивши хрест на 
їх подальшому розвитку як у теоретичному, так 
й в практичному планах. 

Тому, на мою думку, позитивні перспективи 
подальшого становлення та розвитку адміні-
стративно-правових режимів в сучасних укра-
їнських умовах можливі тільки у середньому 
або через певний час в обмеженому форматі. 
Додатковим підтвердженням цієї тези є неспро-
можність чинних державних інституцій ефек-
тивно та результативно діяти протягом остан-
ніх 6-ти років в умовах фактичного перебування 
у стані війни з більш потужним і підступним 
північно-східним сусідом України (наприклад, 
більша половина вітчизняного мас-медійного 
простору знаходиться під прямим чи опосеред-
кованим контролем країни-агресора та майже 
безперешкодно веде підривну, антиукраїнську 
пропаганду).

За таких обставин головною метою стосовно 
адміністративно-правових режимів є чітке визна-
чення їх реального, життєздатного та ефективного 
формату функціонування (у нашому випадку це 
так званий середній або поміркований формат). 
Вибір подібного формату певним чином спрощує 
визначення його головних ознак та дефініції. 



114

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2. 2020            ISSN 2616-9444

Серед згаданих ознак хотілося б виокремити 
такі: дуалістичність конструкції, що означає 
наявність двох рівнозначних складників – над-
звичайної та посиленої владно-управлінської 
уваги (режими: дозвільної системи, державної 
таємниці, мас-медійного простору, санітар-
но-екологічної безпеки, прикордонний, митний 
режими, громадської, національної безпеки 
тощо); виняткова важливість суспільних потреб 
режимного забезпечення та чітке окреслення 
їх меж; дія спеціально адаптованого законо-
давства; розширений адміністративний примус 
та імперативне домінування; наявність додат-
кових обов’язків для ключових суб’єктів пра-
вовідносин; мінімізація обмежень засадничих 
прав для законослухняних громадян; безальтер-
нативність юридичної відповідальності (насам-
перед адміністративної).

Використовуючи наведені ознаки, можна 
запропонувати власне визначення адміністра-
тивно-правового режиму – особливий формат 
забезпечення реалізації винятково важливих 
суспільних потреб під час настання надзвичай-
них обставин і функціонування соціальних сфер 
посиленої владно-управлінської уваги, що харак-
теризується дією спеціально адаптованого законо-
давства, розширеним інструментарієм адміністра-
тивного примусу та імперативного домінування, 
наявністю додаткових обов’язків для ключових 
суб’єктів правовідносин, мінімізацією обмежень 
засадничих прав і свобод законослухняних гро-
мадян і безальтернативністю юридичної відпові-
дальності для правопорушників.

Дуалістичність наведеної моделі адміністра-
тивно-правових режимів не виключає розши-
рення відповідних ознак для кожного її склад-
ника та подальше вдосконалення структурних 
характеристик репрезентантів тієї чи іншої 
частини. Наприклад, сучасна спрощена схема 
надзвичайних режимів після певного доопра-
цювання може набути більш складної та адап-
тованої до соціальної практики конструкції. 
Зокрема, надзвичайні адміністративно-пра-
вові режими пропонується піддавати градації 
не тільки за джерелами відповідних загроз, 
а й за ступенем відповідного реагування з боку 
держави (залежно від очікуваної небезпеки): 
режим І-го ступеня реагування (упередження 
або мінімізація настання очікуваних загроз); 
режим ІІ-го ступеня реагування (спеціального 

або посиленого реагування); режим ІІІ-го сту-
пеня реагування (максимального або надзви-
чайного реагування).

Також залежно від часових параметрів надзви-
чайні адміністративні режими можна поділити на 
три різновиди: а) режим надзвичайної ситуації 
(діє до 1 місяця); б) режим надзвичайних обста-
вин (діє до 3 місяців); в) режим надзвичайного 
стану (діє більше 3 місяців).

Наведені новації мають не тільки науково-тео-
ретичне, а й певне практичне підґрунтя. Залежно 
від тих чи інших надзвичайних умов можна пла-
нувати використання наявних сил і засобів, фор-
мувати відповідні резерви, винаходити додаткові 
матеріальні та фінансові ресурси, проводити від-
повідне планування, підготовлено та належним 
чином переходити з одного до іншого різновиду 
режиму чи періоду особливих соціальних ситуа-
цій та обставин.

Упереджуючи можливу критику з боку при-
хильників так званого широкого формату адмі-
ністративно-правових режимів, слід зауважити, 
що інший значний масив важливих адміністра-
тивно-правових відносин (наприклад, державної 
(публічної) служби, певних видів господарської, 
інвестиційної діяльності, ліцензування підприєм-
ницької діяльності, побудови та функціонування 
об’єктів державного управління тощо) цілком 
можливо забезпечити в межах так званого влад-
но-управлінського процесу та його складни-
ків – відповідних адміністративних процедур, 
тобто без зайвого зловживання методами примусу 
та іншими здебільшого паперовими імператив-
ними кроками.

На завершення можна констатувати, що адмі-
ністративно-правові режими посідають важливе 
місце в теорії вітчизняного адміністративного 
права та відіграють помітну роль у практичному 
функціонуванні владно-управлінського апарату 
конкретної держави. Їх головне соціальне призна-
чення полягає в тому, що за допомогою їх належ-
ної організації та функціонування можна забезпе-
чити повну та вчасну реалізацію найважливіших 
груп суспільних потреб у ключових сферах соці-
ального життя, які безпосередньо стосуються 
національної та громадської безпеки, а також обо-
рони країни, що сприятиме стабільному та спокій-
ному життю її громадян, гарантованому розвитку 
ключових інститутів громадянського суспільства 
та правової держави. 
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Українська доктрина захисту прав споживачів фінансових послуг:  
між Скіллою етатизму і Харибдою людиноцентризму1
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У статті з методологічних позицій антропосоціокультурного підходу 
досліджено українську доктрину захисту прав споживачів фінансових 
послуг. Обґрунтовано висновок, що ця доктрина поєднує в собі етатизм 
і популізм впереміж із патерналізмом, який видається Українською державою 
за людиноцентризм. За парадигмальними вимірами це позитивістська 
доктрина, вона не спирається на людські права як свою несну конструкцію. 
Цим вона кардинально відрізняється від національних доктрин захисту прав 
споживачів фінансових послуг держав – членів ЄС. Найважливішими рисами 
цих доктрин є віднесення прав споживачів фінансових послуг безпосередньо 
до чинного права; позиціонування в цих доктринах особи – споживача послуг 
як завідомо слабшої сторони договору про послуги; наділення споживачів 
фінансових послуг презумпцією державного захисту.
Основи вітчизняної доктрини захисту прав споживачів фінансових 
послуг було закладено в перші роки існування України як 
суверенної держави. Конституція України 1996 р., а також прийняте 
в постконституційний період вітчизняне законодавство додали 
до основ цієї доктрини якісно виокремлену її складову частину 
антропосоціокультурної спрямованості. Механічне поєднання ціннісно 
й змістовно протилежних засад політики держави у вищезазначеній 
доктрині захисту прав споживачів фінансових послуг супроводжується 
такими ж проблемами й суперечностями в процесі її реалізації.
Найбільшим недоліком цієї доктрини продовжує залишатися позиціонування 
споживачів фінансових послуг не як суб’єктів відповідної державної політики, 
а як об’єктів її впливу. В Україні ще не відбувся перехід більшості її індивідів 
у сферу дій із принципу. Поки що найважливішими із перешкод на цьому 
шляху є етатистська національна держава й пасивність більшості індивідів, 
які продовжують перебувати в її патерналістських тенетах. Розірвати ці тенета 
можуть і покликані тільки самі індивіди як носії природних прав і свобод і творці 
соціуму й держави. Перезаснування ними держави із етатистської, яка постійно 
заявляє про свої власні потреби й інтереси, на інструментальну державу, яка не 
може мати власних потреб й інтересів за означенням і виступатиме виключно 
інструментом громадянського суспільства, знаряддям здійснення публічної 
політики цього суспільства, стало найголовнішим питанням порядку денного 
суспільного розвитку України.

Ключові слова: 
доктрина захисту прав спожи-
вачів фінансових послуг, ета-
тизм, популізм, патерналізм, 
людиноцентризм.

1 Цю публікацію підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку в рамках гранту, наданого Проєктом 
USAID «Трансформація фінансового сектору». Висловлені в цій публікації думки авторів не обов’язково відображають погля-
ди Агентства США з міжнародного розвитку або Уряду Сполучених Штатів Америки.
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Article examines the Ukrainian doctrine of protection 
of the rights of financial services consumers from the methodological 
positions of the anthroposociocultural approach. It substantiates 
the conclusion that this doctrine combines undisguised etatism and populism 
interspersed with paternalism at the same time, which is usually presented 
by the Ukrainian state as anthropocentrism. By paradigmatic dimensions, 
this doctrine is completely positivist, does not rely on human rights as its 
supporting structure, and therefore cannot be attributed to human-centered 
doctrines. In this it differs radically from the national doctrines of protection 
of the rights of financial services consumers of the EU member states. 
The most important features of the latter are: the attribution of the rights 
of consumers of financial services to the directly applicable law; positioning 
in these doctrines of the person-consumer of services as a knowingly 
weaker party of the service contract; giving consumers of financial services 
the presumption of state protection.
The foundations of the domestic doctrine of protection of the rights 
of consumers of financial services were laid in the first years of Ukraine’s 
existence as a sovereign state. The Constitution of Ukraine of 1996, as 
well as the adopted in the post-constitutional period domestic legislation 
on the protection of the rights of financial services consumers added to 
the foundations of this doctrine a qualitatively distinguished component 
of its anthroposociocultural orientation. As a mechanical combination 
of values and substantively opposite principles of state policy, the above 
doctrine of protection of the rights of consumers of financial services is 
accompanied by the same problems and contradictions in the process of its 
implementation.
The biggest shortcoming of this doctrine continues to be the positioning 
of consumers of financial services not as subjects of the relevant state policy, 
but as objects of its influence. The transition of most of its individuals to 
the sphere of action from the principle has not yet taken place in Ukraine. So 
far, the most important obstacles in this direction are the etatist national state 
and the passivity of most individuals, who continue to be in its paternalistic 
nets. These nets can be broken only by individuals themselves as bearers 
of natural rights and freedoms and creators of society and the state. The 
re-establishment by individuals of a state from the etatist one, which 
constantly declares its own needs and interests, to an instrumental state, 
which by definition cannot have its own needs and interests and will act 
exclusively as an instrument of civil society, has become the most important 
issue on the agenda of Ukraine’s social development.

Key words:
doctrine of protection of the rights 
of financial services consumers, 
etatism, populism, paternalism, 
anthropocentrism.
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Постановка проблеми. Бути між Скіллою 
та Харибдою означає потрапити в небезпеку, 
яка загрожує звідусіль [1, c. 1330]. Саме така 
властивість характерна вітчизняній доктрині 
захисту прав споживачів фінансових послуг 
упродовж усього періоду її формування, еволю-
ції та реалізації. Якщо врахувати, що Україна 
є найбіднішою країною Європи й однією з най-
бідніших країн світу, а тому в ній постійними 
споживачами фінансових послуг є фактично все 
доросле населення країни, то стає очевидним, 
яким потужним мультиплікатором як позитив-
них, так і негативних змін у суспільстві є ця 
доктрина та практика її реалізації.

Останнє зумовлено еклектикою ціннісних 
і змістових засад української доктрини захисту 
прав споживачів фінансових послуг, її відвертим 
етатизмом і популізмом впереміж із патерналіз-
мом водночас, який щоразу видається Україн-
ською державою за людиноцентризм. Особливо 
загострюються вищезазначені вади української 
доктрини захисту прав споживачів фінансових 
послуг у кризові періоди, один із яких нині пере-
живає не тільки Україна, але й увесь світ. Саме 
тому перед Українською державою нині постала 
як найважливіше тактичне завдання в окресленій 
сфері суспільних відносин необхідність мінімізу-
вати деструктивні чинники вітчизняної доктрини 
захисту прав споживачів фінансових послуг. 
Стратегічним же завданням України в цій сфері 
продовжує залишатися нагальна потреба глибо-
кої трансформації вищезазначеної доктрини їх 
надання за допомогою європейського за своєю 
природою та змістом правового інструментарію. 
Одним із перших кроків на шляху реалізації цієї 
стратегії є необхідність наукової інвентаризації 
теоретичного доробку у сфері захисту прав спо-
живачів фінансових послуг, неупереджена оцінка 
чинних юридичних конструкцій у цій сфері 
та приведення їх у відповідність до європейського 
та загальнолюдського досвіду.

Ступінь наукового розроблення проблеми 
можна охарактеризувати як початковий, оскільки 
наявні тільки окремі дослідження таких же окре-
мих аспектів проблеми, а узагальнювальні роботи 
з цієї теми в цілому відсутні.

Мета дослідження полягає в тому, щоб з’ясу-
вати засади вітчизняної доктрини захисту прав 
споживачів фінансових послуг. Ця мета конкрети-
зується в конкретних завданнях: проаналізувати 
основні етапи еволюції цієї доктрини; розкрити 
основний зміст й особливості кожного з цих етапів.

Мета й предмет дослідження визначили вибір 
нами методологічного інструментарію, а саме 
антропосоціокультурний підхід.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Парадигмальні контури української доктрини 

захисту прав споживачів фінансових послуг 
неможливо адекватно збагнути, осмислити й оці-
нити, якщо не скористатися з методологічного 
ключа місця й часу появи цього феномену й чинни-
ків його подальшого розвитку. Адже ця доктрина 
фактично змонтована не лише із суперечливих, 
але й діаметрально протилежних, навіть прямо 
взаємовиключних цінностей. Останні розривають 
юридичну конструкцію доктрини захисту прав 
споживачів фінансових послуг на дві несумісні 
між собою частини, котрі функціонують значною 
мірою автономно одна від одної та постійно пере-
бувають у стані взаємопоборювання. Це явище 
є прямим наслідком декількох груп фундамен-
тальних причин: історичних, соціально-економіч-
них і юридико-конституційних.

У числі історичних причин вищезазначеного 
явища необхідно вказати насамперед те, що пер-
шим почало формуватися етатистське ядро цієї 
доктрини, що цілком закономірно. З одного боку, 
проголошення Верховною Радою Української РСР 
«Декларації про державний суверенітет України» 
16 липня 1990 р., прийняття нею ж «Акту про-
голошення незалежності України» 24 серпня 
1991 р. та майже одноголосна підтримка його на 
Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р. 
стали справжнім історичним стрибком у розвитку 
України. Проте повноцінного й незворотного сві-
тоглядного й ментального розриву українського 
соціуму з минулим тоді ще не сталося [2, c. 9–25].

Нова українська держава відповідно до своєї 
природи скористалася цим сповна й продовжила 
ідеологію та практику патерналізму, позиціо-
нування себе, послуговуючись термінологією 
Г. Гегеля, «як хода Бога у світі» [3, c. 284]. Тим 
більше, що українська дійсність не перестала 
сприяти цьому. Платою за незалежність стала 
глибока економічна криза та ще більше зубожіння 
населення країни.

У відповідь на це ще в травні 1991 р. Верховна 
Рада Української РСР прийняла системоутворю-
вальний Закон України «Про захист прав спожи-
вачів». У ньому держава наділила споживачів низ-
кою прав, головним з яких було та залишається 
понині право на державний захист їхніх прав. Це 
право було сформульовано виключно з позицій 
етатистських доктринальних підходів. Так, згідно 
з ч. 1 ст. 4 цього Закону, яка називається «Держав-
ний захист прав споживачів», держава «забезпечує 
громадянам захист їхніх інтересів як споживачів, 
надає можливість вільного вибору товарів (робіт, 
послуг), набуття знань і кваліфікації, необхідних 
для прийняття самостійних рішень під час при-
дбання та використання товарів (робіт, послуг) 
відповідно до їхніх потреб, і гарантує придбання 
або одержання іншими законними способами 
товарів (робіт, послуг) в обсягах, що забезпечують 
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рівень споживання, достатній для підтримання 
здоров’я й життєдіяльності» [4, c. 393]. Споживач 
фінансових послуг позиціонується в цьому законі 
не як повноцінний суб’єкт права, наділений від 
природи людськими правами, а як об’єкт дер-
жавного впливу, якщо цей вплив за своїм змістом 
навіть є турботою держави про споживача.

На зорі незалежної Української держави з ана-
логічних світоглядних і методологічних підстав 
було прийнято цілий ряд інших законів у сфері 
захисту прав споживачів фінансових послуг, які 
продовжили й конкретизували державоцентрист-
ську парадигму розуміння й захисту цих прав: 
«Про банки і банківську діяльність» (1991 р.), 
«Про основи соціальної захищеності інвалідів 
в Україні» (1991 р.); «Про цінні папери та фон-
дову біржу» (1991 р.); «Про підвищення соціаль-
них гарантій для трудящих» (1991 р.); «Про індек-
сацію грошових доходів населення» (1991 р.); 
«Про інвестиційну діяльність» (1991 р.); «Про 
пенсійне забезпечення» (1991 р.); «Про соціаль-
ний та правовий захист військовослужбовців 
та членів їхніх сімей» (1991 р.); «Про пенсійне 
забезпечення військовослужбовців та осіб началь-
ницького і рядового складу органів внутрішніх 
справ» (1992 р.); «Про державну допомогу сім’ям 
з дітьми» (1992 р.); «Про страхування» (1996 р.) 
тощо. Внаслідок набуття чинності цими законами 
правова матриця державоцентристської складо-
вої частини української доктрини захисту прав 
споживачів фінансових послуг набула компози-
ційної цілісності та в подальшому парадигмально 
не змінювалася. Для неї власне споживачі фінан-
сових послуг залишилися не більше ніж об’єктом 
державного впливу та пристанищем її нескін-
ченних патерналістських практик, оскільки саме 
такою є природа всіх держав етатистського типу.

Ще І. Кант, який послідовно піддавав жор-
сткій критиці будь-які прояви патерналізму, наго-
лошував, що «всі соціальні блага сумнівні, якщо 
вони дістаються народу в порядку державного 
ощасливлювання. Потрібно зрозуміти, скільки 
зла завдає принцип щастя як у державному праві, 
так і в моралі, навіть за найкращих намірів його 
проповідників. Коли правитель хоче за своїми 
поняттями зробити народ щасливим, – резюмує 
І. Кант, – він стає деспотом. Більше того, дії такого 
правителя виявляються ферментом для суспіль-
ного невдоволення: народ не бажає, щоб його поз-
бавили загальнолюдського права на власне щастя 
й стає бунтарем» [5, c. 317–319].

Це квінтесенція другої формули його «катего-
ричного імперативу – формули персональності», яка 
забороняє утилізацію людини будь-ким, у тому числі 
й державою [6, c. 169]. А у «Метафізиці звичаїв» 
І. Кант ще раз наголошує: «Чого народ не може вирі-
шити відносно самого себе, того й законодавець не 

може вирішити відносно народу» [7, c. 87]. «Право 
людей <…> найсвятіше, що є в Бога на землі» 
[8, c. 368], підбиває підсумок мислитель у своїй кри-
тиці політичного патерналізму.

Конституція України 1996 р. стала початком 
формування ще однієї, людиноцентристської, 
складової частини української доктрини захисту 
прав споживачів фінансових послуг. Квінтесен-
цію цього складника містить системоутворю-
вальна для всієї Конституції України її ст. 3:

«Людина, її життя й здоров’я, честь і гідність, 
недоторканність і безпека визнаються в Україні 
найвищою соціальною цінністю.

Права й свободи людини та їхні гарантії визна-
чають зміст і спрямованість діяльності держави. 
Держава відповідає перед людиною за свою діяль-
ність. Утвердження й забезпечення прав і свобод 
людини є головним обов’язком держави».

З чвертьвікової дистанції з часу легітима-
ції цієї парадигмальної константи ми можемо 
з достатніми підставами резюмувати, що після 
її появи Українська держава вже ніколи не вибу-
довувала своєї політики без врахування тією чи 
іншою мірою людських прав і свобод. Водночас 
ми повинні констатувати беззаперечний факт: 
Оголошеної Революції у сфері людських прав 
в Україні в усіх без винятку їх проявах не відбу-
лося [9, c. 35–43].

Різні, як вітчизняні, так і зарубіжні дослідники 
неодноразово робили спробу знайти адекватні 
відповіді на питання, чому Оголошена Революція 
у сфері людських прав в Україні не відбулася? На 
нашу думку, методологічний ключ до пошуків 
відповідей на питання, чому так сталося, можна 
знайти в спеціальному дослідженні В. Шаповала 
й А. Корнєєва, присвяченому історії конституцій-
ного процесу в Україні в 1990–1996 рр. Розкри-
ваючи причини появи й закріплення в Конститу-
ції України наявної конституційної конструкції 
прав і свобод людини й громадянина, пояснюючи 
складнощі, які постали перед творцями цієї кон-
струкції, вони звернули першочергову увагу на 
те, що ці феномени «були спричинені наслідками 
очевидного впливу на учасників конституційного 
процесу (від самого його початку) радянської тра-
диції патерналістського розуміння відповідних 
прав, які вважалися такими, що надаються держа-
вою за її можливостями» [10, c. 67–68].

По-друге, звертають увагу автори, реальна 
проблема конституційної конструкції прав і сво-
бод людини й громадянина «полягала в тому, що 
ці права, навіть попри їхнє конституційне закрі-
плення, не були суб’єктивними правами індиві-
дів» у їх природно-правовому розумінні [10, c. 68]. 
В. Шаповал й А. Корнєєв резюмують: «Це було 
паліативне рішення, воно знімало певні проблеми, 
але продовжувало інші, які постійно виявляються 
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та будуть виявлятися в разі застосування відповід-
них положень чинної Конституції» [10, c. 68].

Поглиблений системний аналіз онтологічної 
структури Конституції України переконує, що 
не лише патерналістською інерцією мислення її 
творців і вітчизняною традицією законотворення 
зумовлені нездоланні в обраних парадигмальних 
межах світоглядні, теоретичні й практичні про-
блеми конституційної конструкції прав і свобод 
людини й громадянина. Ще більшою мірою це 
зумовлено тим, що природно-правовий пласт 
Конституції України вирізняється еклектичні-
стю, внутрішньою неузгодженістю, а головне – 
не займає в ній домінуючого становища, не є сис-
темоутворювальним для Конституції в цілому, як 
це є в конституціях більшості демократичних 
держав світу.

«Він деформований домінуючим пластом пози-
тивного конституційного права (реальністю тек-
сту Конституції) й світоглядно, філософсько-ме-
тодологічно підпорядкований йому. Останнє 
зумовлено тим, що вітчизняна правова й мен-
тальна традиції, як і історична традиція загалом, 
що безпосередньо передували прийняттю Кон-
ституції України, як зазначала ще раніше Р. Гаври-
люк, були антилюдиноцентристськими, відзнача-
лися етатистською ортодоксальністю» [11, c. 37].

Ще більше конкретизує цю обставину, справед-
ливо зазначаючи, що Україна належить до постко-
лоніальних держав, М. Савчин: «Постколоніаль-
ний синдром полягає в тому, що процес реалізації 
влади в Україні з часів незалежності переважно 
імітував у м’якшому варіанті російські імперські 
практики правління <…> Це вводило конститу-
ційний процес в архаїчні авторитарні рамки <…> 
Надмірна централізація влади в часи Радянського 
Союзу пов’язувалася зі зневагою до прав і свобод 
людини» [11, c. 44–45].

Не можемо оминути увагою ще один блок фун-
даментальних причин спотворення матриці кон-
ституційної легітимації конструкції прав і свобод 
людини і громадянина. Нами уже зазначалося, 
що згідно з Конституцією України «утвердження 
й забезпечення прав і свобод людини є голов-
ним обов’язком держави» [12]. Про те, що саме 
держава забезпечує й гарантує права та свободи 
людини, йдеться в ст. ст. 10, 13, 15, 17, 25, 30–34, 
50, 54, 55, 57 та інших Конституції України. Тобто, 
у розумінні конституцієдавця України людина 
є носієм прав і свобод виключно в їхньому ета-
тистському сенсі – як дарунків держави.

Насправді між етатистською й людиноцен-
тристською матрицями конституційних і взагалі 
правових легітимацій прав і свобод людини про-
лягає нездоланна прірва. Якщо перша виходить 
з того, що творцем права є тільки держава й що 
створене нею право може бути тільки позитив-

ним правом і лише державою надаватися інди-
відам на певних умовах і на відповідний період 
часу, то людиноцентристська матриця розгля-
дає право як основоположний потребовий спо-
сіб співбуття індивідів у соціумі. Тобто, відпо-
відно до цього пізнавального підходу право не 
може бути подароване чи надане індивідам – 
воно може бути створене тільки ними самими 
в їхньому повсякденному бутті одного з одним 
та з іншим у цілому в соціумі.

Як зазначає І. Невважай, «обов’язок людини 
перед самою собою, перед власною природою, 
перед власною гідністю і є та основа права (право 
на право), яка була винайдена [стародавніми] гре-
ками та яка становить головну цінність європей-
ської традиції права» [13, c. 259].

Грузинський філософ М. Мамардашвілі наз-
вав рішення індивіда про перехід його у сферу 
дій із принципу істинною політикою або демокра-
тією [14, c. 300]. Системоутворювальними муль-
типлікаторами людиноцентристської парадигми 
легітимації прав і свобод людини є первинність 
людських прав і така ж атрибутивна вторинність 
її обов’язків і відповідальності як похідних фено-
менів від людських прав. Науковий висновок про 
це вперше було обґрунтовано представниками 
німецької практичної філософії наприкінці ХХ ст. 
[15, с. 198].

В Україні ще не відбувся перехід більшості 
її індивідів у сферу дій із принципу. Поки що 
найважливішими із безлічі, здавалося б, нездо-
ланних перешкод на цьому шляху є етатистська 
національна держава й пасивність більшості 
індивідів, які продовжують перебувати в її патер-
налістських тенетах. Розірвати ці тенета можуть 
і покликані тільки самі індивіди як носії природ-
них прав і свобод і творці соціуму й держави. 
Перезаснування ними держави з етатистської, 
яка постійно заявляє про свої власні потреби 
й інтереси, на інструментальну державу, яка 
власних потреб й інтересів не може мати за озна-
ченням і виступатиме виключно інструментом 
громадянського суспільства, знаряддям здійс-
нення публічної політики цього суспільства, 
стало найголовнішим питанням порядку денного 
суспільного розвитку України.

А поки що продовжується перетягування 
линви між етатистською державою й українським 
громадянським суспільством у всіх ключових 
сферах буття соціуму. В еволюційні періоди роз-
витку суспільства в цьому протиборстві зазвичай 
бере верх етатистська держава, а в революційні 
періоди безспірна перевага переходить на бік гро-
мадянського суспільства, в тому числі й у сфері 
захисту прав споживачів фінансових послуг. Але 
від цього українська доктрина захисту прав спо-
живачів фінансових послуг не перестає залиша-
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тися еклектичною сумішшю етатистсько-патерна-
лістських і людиноцентристських цінностей, які 
не підсилюють, а взаємопоборюють одна одну.

Цих вад не оминули й Закони України, при-
йняті у сфері захисту прав споживачів фінансо-
вих послуг після набуття чинності Конституцією 
України, а саме: «Про державне регулювання 
ринку цінних паперів в Україні» (1996 р.), «Про 
Національний банк України» (1999 р.), «Про банки 
і банківську діяльність» (2001 р.), «Про кредитні 
спілки» (2002 р.), «Про загальнообов’язкове дер-
жавне пенсійне страхування» (2003 р.), «Про 
недержавне пенсійне забезпечення» (2003 р.), 
«Про іпотечне кредитування, операції з консолідо-
ваним іпотечним боргом та іпотечні сертифікати» 
(2004 р.), «Про обов’язкове страхування цивіль-
но-правової відповідальності власників наземних 
транспортних засобів» (2005 р.), «Про цінні папери 
та фондовий ринок» (2006 р.), «Про збір та облік 
єдиного внеску на загальнообов’язкове соціальне 
страхування» (2011 р.), «Про інститути спільного 
інвестування» (2012 р.), «Про загальнообов’язкове 
державне соціальне страхування» (2015 р.), «Про 
споживче кредитування» (2017) р. та інші.

Спільною рисою всіх вищезазначених законів 
України є ігнорування вітчизняним законодав-
цем у них квінтесенції досвіду держав – членів 
Європейського Союзу (далі – ЄС) у сфері гаран-
тування захисту прав споживачів фінансових 
послуг. Зокрема, цими державами права спожи-
вачів фінансових послуг, як правило, ототож-
нюються з людськими правами й на найвищому 
конституційному рівні гарантуються. До при-
кладу, Основним Законом Федеративної респу-
бліки Німеччини до «безпосередньо чинного 
права» віднесено право кожної матері на захист 
і підтримку суспільства, право педагогічних пра-
цівників на достатнє економічне забезпечення  
[16, c. с. 580, 581, 582].

По-друге, концепції захисту прав спожива-
чів послуг усіх держав – членів ЄС виходять із 
позиціонування в них особи – споживача послуг 
як слабшої сторони договору про споживання 
послуг. Це є засадничим принципом з вироблення 
вищезазначеними державами політики захисту 
споживачів фінансових послуг [17].

По-третє, як логічний наслідок із віднесення 
споживачів послуг до завідомо вразливішої сто-
рони договору про надання послуг держави – 
члени ЄС наділили їх презумпцією державного 
захисту. Це навіть відображено в окремих рішен-
нях Європейського суду з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) [18].

Повною протилежністю вищезазначеним 
європейським інноваціям у сфері доктриналь-
них підходів щодо захисту прав споживачів 
послуг є, до прикладу, системний Закон України 

«Про споживче кредитування» від 15 листопада 
2016 р. У ньому вітчизняний законодавець навіть 
не став сором’язливо цього приховувати, де-юре 
зрівнявши у формулюванні мети закону права 
обидвох сторін договору про споживче кредиту-
вання на державний захист: «Метою цього закону 
є захист прав і законних інтересів споживачів 
і кредитодавців, створення належного конкурент-
ного середовища на ринках фінансових послуг 
і підвищення довіри до нього, забезпечення спри-
ятливих умов для розвитку економіки України, 
гармонізація законодавства України із законодав-
ством Європейського Союзу та міжнародними 
стандартами» [19]. Твердження про гармонізацію 
законодавства України із законодавством ЄС є не 
більш як непідтвердженою конкретним змістом 
декларацією намірів.

Тих самих світоглядних і методологічних під-
ходів дотримується Українська держава й у про-
цесі реалізації виробленої нею доктрини захисту 
прав споживачів фінансових послуг.

Конституційний Суд України [20; 21; 22], інші 
інститути судової гілки влади [23; 24] періодично, 
у міру наданих їм повноважень, вносять окремі 
корективи в чинне законодавство й правозасто-
совні акти щодо захисту прав споживачів фінан-
сових послуг на користь останніх. Ці часткові 
уточнення стосуються лише усунення окремих, 
найбільш дискримінаційних положень законодав-
ства й актів його застосування. В цілому ж вони 
неспроможні кардинально змінити ні вітчизняну 
доктрину захисту прав споживачів фінансових 
послуг, ні практику її втілення.

Висновки. Основи вітчизняної доктрини захи-
сту прав споживачів фінансових послуг були 
закладені ще в перші роки існування України як 
суверенної держави. Ці основи поєднують у собі 
неприхований етатизм і популізм впереміж із 
патерналізмом. Конституція України 1996 р., 
а також прийняте в постконституційний період 
вітчизняне законодавство щодо захисту прав спо-
живачів фінансових послуг додали до цієї док-
трини якісно виокремлену її складову частину 
антропосоціокультурної спрямованості. Проте 
в цілому за парадигмальними вимірами ця док-
трина залишилася позитивістською, не спира-
ється на людські права як свою несну конструк-
цію. Цим вона кардинально відрізняється від 
національних доктрин захисту прав споживачів 
фінансових послуг держав – членів ЄС. Як меха-
нічне поєднання ціннісно й змістовно протилеж-
них засад політики держави, вищезазначена док-
трина захисту прав споживачів фінансових послуг 
супроводжується такими ж проблемами й супе-
речностями в процесі її реалізації.

Найбільшим недоліком цієї доктрини про-
довжує залишатися позиціонування спожива-
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чів фінансових послуг не як суб’єктів відповід-
ної державної політики, а як об’єктів її впливу. 
В Україні ще не відбувся перехід більшості її 
індивідів у сферу дій із принципу. Поки що най-
важливішими із безлічі, здавалося б, нездолан-
них перешкод на цьому шляху є етатистська 
національна держава й пасивність більшості 
індивідів, які продовжують перебувати в її патер-
налістських тенетах. Розірвати ці тенета можуть 
і покликані тільки самі індивіди як носії природ-

них прав і свобод і творці соціуму й держави. 
Перезаснування ними держави з етатистської, 
яка постійно заявляє про свої власні потреби 
й інтереси, на інструментальну державу, яка 
власних потреб й інтересів не може мати за озна-
ченням і виступатиме виключно інструментом 
громадянського суспільства, знаряддям здійс-
нення публічної політики цього суспільства, 
стало найголовнішим питанням порядку денного 
суспільного розвитку України.
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У статті досліджено стан і перспективи забезпечення публічного 
управління у сфері екологічної безпеки в Україні. Встановлено, 
що екологічна безпека є органічним складовим компонентом 
національної безпеки. З’ясовано, що в сучасних умовах 
забезпечення публічного управління у сфері екологічної безпеки – 
це комплекс засобів і заходів, спрямованих суспільством і державою 
на охорону та оздоровлення довкілля, ефективне поєднання 
природокористування і природоохорони та забезпечення нормальної 
життєдіяльності громадян. 
Зазначено, що протягом останніх років Україна зробила важливі 
кроки в розбудові системи управління екологічною безпекою. Загалом 
екологічну ситуацію на території України можна охарактеризувати як 
кризову. Серед проблем публічного управління у сфері екологічної 
безпеки України виокремлено часте реформування системи органів 
управління, в тому числі центрального органу; дублювання повноважень 
різними органами; подвійне підпорядкування деяких органів; відсутність 
реального та швидкого механізму притягнення до відповідальності за 
прийняття екологічно шкідливих управлінських рішень; розпорошеність 
контрольних функцій між органами, які належать до різних структур; 
невідповідне матеріально-технічне забезпечення органів, що 
безпосередньо здійснюють управління або залучені до його здійснення; 
нестача кваліфікованих кадрів; недосконалість системи фінансування 
природоохоронної діяльності тощо. 
Звернено увагу на те, що запровадження ефективного механізму 
охорони довкілля – поетапний, довготривалий процес, який повинен 
відбуватися одночасно і паралельно з процесом становлення 
й розвитку економічної, політичної та правової систем в Україні 
і бути пов’язаним із прийняттям Екологічного кодексу, оптимізацією 
наявних управлінських структур у цій сфері та створенням органів 
публічного управління, наділених функціями щодо подолання нових 
важливих екологічних проблем.

Ключові слова: 
публічне управління, екологічна 
безпека, національна безпека, 
забезпечення публічного управ-
ління у сфері екологічної без-
пеки України.
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State and prospects of provision of public management in the sphere of ecological 
security in Ukraine are investigated in article. It was found that ecological 
security is an organic component of national security. It was found that in 
modern conditions, provision of public management in the sphere of ecological 
security is a set of tools and measures aimed at society and the state to protect 
and rehabilitate the environment, effectively combine nature and environmental 
protection and ensure the normal functioning of citizens. 
It is noted that in recent years Ukraine has taken important steps in developing 
an ecological security management system. At the same time, agreeing 
with many scientists, the environmental situation in Ukraine as a whole 
can be described as a crisis. Among the problems of public management 
in the sphere of ecological security of Ukraine are highlighted: frequent 
reform of the system of governing bodies, including the central body; 
duplication of powers by different bodies; double subordination of some 
bodies; lack of a real and fast mechanism for bringing to justice for making 
environmentally harmful management decisions; dispersion of control 
functions between bodies belonging to different structures; inadequate 
logistical support of the bodies that directly manage or are involved in its 
implementation; lack of qualified personnel; imperfection of the system 
of financing environmental activities, etc. 
Attention is drawn to the fact that the introduction of an effective 
environmental protection mechanism is a gradual, long-term process that 
must take place simultaneously and in parallel with the process of formation 
and development of economic, political and legal systems in Ukraine. This 
process is related to the adoption of the Environmental Code, the optimization 
of existing management structures in this area and the creation of public 
management bodies endowed with functions to overcome new important 
environmental problems.

Key words:
public management, ecological 
security, national security, 
provision of public management 
in the sphere of ecological 
security of Ukraine.
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Вступ. Незадовільний стан навколиш-
нього середовища в Україні та світі, а також 
усі ризики, загрози та небезпеки, які зумов-
люють погіршення стану довкілля, нині є най-
актуальнішими питаннями порядку денного  
публічного управління [1]. Окремої уваги 
заслуговує питання науково обґрунтованого 
аналізу публічного управління у сфері екологіч-
ної безпеки. Особливо актуальним є вироблення  
на основі наявних наукових підходів влас-
них пропозицій щодо перегляду усталеного  

порядку публічного управління в цій сфері, 
визначення найнеобхідніших заходів для  
його вдосконалення. 

Дослідження стану та перспектив забезпе-
чення публічного управління у сфері еколо-
гічної безпеки в Україні виконано з урахуван-
ням результатів наукової роботи українських  
вчених, серед яких В.А. Ліпкан, Б.Б. Мельни-
ченко, А.П. Гетьман, О.Я. Лазор, Т.П. Козаченко, 
М.А. Хвесик, А.В. Степаненко, І.О. Личенко 
та інші.



127

Herald of Zaporizhzhia National University. Jurisprudence  no. 2. 2020                              ISSN 2616-9444

Мета статті – визначити стан і перспективи 
забезпечення публічного управління у сфері еко-
логічної безпеки України.

Виклад основного змісту. Екологічна безпека 
є органічним складовим компонентом національ-
ної безпеки [2]. Дослідження екологічної безпеки 
як складника національної безпеки є порівняно 
новою сферою, що набула актуальності у світі, 
який глобалізується [3, с. 100]. Процеси глобалі-
зації задають нові параметри екологічного роз-
витку сучасних держав, по-новому визначають 
проблеми забезпечення екологічної безпеки через 
мінливий характер викликів і загроз, з якими сти-
кається людство [4, с. 19].

У науковій літературі зазначають, що термі-
нологічне окреслення поняття «забезпечення» 
стосується здійснення діяльності, спрямованої на 
створення належних умов для функціонування 
будь-чого чи будь-кого [5, с. 123].

Відповідно до ст. 50 Закону України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» 
від 25 червня 1991 року № 1264-XII екологічна 
безпека – такий стан навколишнього природного 
середовища, при якому забезпечується попе-
редження погіршення екологічної обстановки 
та виникнення небезпеки для здоров’я людей [6].

Аналіз сучасної юридичної літератури дає 
підстави стверджувати, що охорону навколиш-
нього природного середовища можна забез-
печити шляхом прийняття комплексу органі-
заційних, правових та економічних заходів, 
спрямованих на зниження рівня шкідливого 
впливу антропогенної діяльності на еколо-
гічні взаємозв’язки, відновлення пошкоджених 
об’єктів довкілля, природних ресурсів, забезпе-
чення їх раціонального використання. 

Комплекс таких заходів розглядається як орга-
нізаційно-правовий механізм охорони навколиш-
нього природного середовища. Він складається 
з двох системоутворюючих елементів – інсти-
туційного, тобто системи державних та громад-
ських інституцій, які здійснюють управління 
у сфері охорони довкілля, і функціонального, 
тобто багатоманітності форм такого управління 
(проведення експертизи, контролю, нормування 
і стандартизації, ведення кадастрів, облік природ-
них ресурсів, моніторинг тощо) [7, с. 119–120]. 
Тому забезпечення публічного управління 
у сфері екологічної безпеки можна розуміти як 
комплекс засобів і заходів, спрямованих суспіль-
ством і державою на охорону та оздоровлення 
довкілля, ефективне поєднання природокорис-
тування і природоохорони та забезпечення нор-
мальної життєдіяльності громадян [8]. 

Ст. 16 Конституції України містить положення 
про те, що «забезпечення екологічної безпеки 
і підтримання екологічної рівноваги на терито-

рії України, подолання наслідків Чорнобильської 
катастрофи – катастрофи планетарного масш-
табу, збереження генофонду українського народу 
є обов’язком держави» [9].

Законодавчі норми, які стосуються екологіч-
ної безпеки, по суті містяться практично в усіх 
прийнятих за роки незалежності правових актах 
з питань охорони довкілля та природокористу-
вання [10]. Серед них Закон України «Про охо-
рону навколишнього природного середовища» 
від 25 червня 1991 року № 1264-XII [6]; Закон 
України «Про об’єкти підвищеної небезпеки» 
від 18 січня 2001 року № 2245-III [11]; Закон 
України «Про використання ядерної енергії 
та радіаційну безпеку» від 8 лютого 1995 року 
№ 39/95-ВР [12]; Закон України «Про забезпе-
чення санітарного та епідеміологічного благо-
получчя населення» вiд 24 лютого 1994 року 
№ 4004-XII [13] та інші. 

Публічне управління у сфері екологічної без-
пеки здійснюється з огляду на необхідність досяг-
нення стратегічних цілей, визначених у Основних 
засадах (стратегії) державної екологічної полі-
тики України на період до 2030 року, затвердже-
них Законом України від 28 лютого 2019 року 
№ 2697-VIII [14]. 

Протягом останніх років Україна зробила 
важливі кроки в розбудові системи управління 
екологічною безпекою. У квітні 2014 року розпо-
рядженням Кабінету Міністрів України № 333-р 
схвалено Концепцію реформування місцевого 
самоврядування та територіальної організації 
влади в Україні [15]. Реформа місцевого самовря-
дування та територіальної організації влади, або 
децентралізації, передбачає створення умов для 
формування ефективної, відповідальної місцевої 
влади, здатної забезпечити комфортне та безпечне 
середовище для проживання людей на всій тери-
торії України [16, с. 29].

Важливо зазначити, що публічне управління 
як складний процес є результатом взаємодії різ-
них суспільних сил. Очевидно, що головні позиції 
займає уряд, діяльність якого має спрямовуватися 
на збереження колективних інтересів і колектив-
ного блага, до яких належить безпечне довкілля. 
Проте багато проблемних питань можуть і повинні 
вирішуватися на місцевому рівні. Це дає змогу 
врахувати екологічні інтереси населення відпо-
відних територій при прийнятті рішень щодо 
розвитку продуктивних сил, передачі окремих 
природних об’єктів у користування юридичним 
і фізичним особам тощо [17].

У вересні 2014 року Верховна Рада України 
та Європейський Парламент синхронно ратифі-
кували Угоду про асоціацію між Україною та ЄС, 
яка визначає принципи співробітництва в різних 
сферах, у тому числі у сфері охорони навколиш-
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нього середовища та раціонального викори-
стання природних ресурсів [18]. Для підвищення 
екологічної безпеки та гармонізації українського 
законодавства в галузі охорони навколишнього 
природного середовища з європейським у частині 
адаптації системи державного планування до 
підходу, прийнятого на рівні ЄС, Україною було 
ратифіковано Протокол про стратегічну еколо-
гічну оцінку до Конвенції про оцінку впливу 
на навколишнє середовище у транскордонному 
контексті [19] та прийнято Закон України «Про 
стратегічну екологічну оцінку» від 20 березня 
2018 року № 2354-VIII [20].

Погоджуючись із багатьма науковцями, еко-
логічну ситуацію на території України загалом 
можна охарактеризувати як кризову [21; 22]. 
Серед проблем публічного управління у сфері 
екологічної безпеки України можна виокремити 
часте реформування системи органів управління, 
у тому числі центрального органу; дублювання 
повноважень різними органами; подвійне підпо-
рядкування деяких органів; відсутність реаль-
ного та швидкого механізму притягнення до 
відповідальності за прийняття екологічно шкід-
ливих управлінських рішень; розпорошеність 
контрольних функцій між органами, які нале-
жать до різних структур; невідповідне матері-
ально-технічне забезпечення органів, що безпо-
середньо здійснюють управління або залучені до 

його здійснення; нестача кваліфікованих кадрів; 
недосконалість системи фінансування природо-
охоронної діяльності тощо [1, с. 83]. 

У науковій літературі вчені акцентують увагу 
на тому, що забезпечення екологічної безпеки 
повинно посідати пріоритетне місце в політиці 
сучасної України. Також підкреслюється, що 
запровадження адекватного механізму охорони 
довкілля – поетапний, поступовий, довготри-
валий процес, який проходитиме одночасно 
і паралельно з процесом становлення й роз-
витку економічної, політичної та правової сис-
тем в Україні і пов’язаний із прийняттям Еколо-
гічного кодексу [10]. 

Важливим для забезпечення екологічної без-
пеки в Україні є проведення реформ щодо оптимі-
зації наявних управлінських структур у цій сфері 
та створення органів публічного управління, наді-
лених функціями щодо подолання нових важли-
вих екологічних проблем [23, с. 402]. 

Висновки. Можна зробити висновок, що 
публічне управління у сфері екологічної безпеки 
України – це складний процес, який передба-
чає застосування комплексу взаємопов’язаних 
способів і засобів, спрямованих суспільством 
і державою на охорону та оздоровлення довкілля, 
ефективне поєднання природокористування і при-
родоохорони та забезпечення нормальної життє-
діяльності громадян.
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Статтю присвячено дослідженню сучасного стану й перспективам 
удосконалення здійснення фінансового контролю як засобу запобігання 
корупції. Метою статті є дослідження системи фінансового контролю 
в Україні та розкриття питання, чи є державний фінансовий контроль 
дієвим засобом протидії корупції. Саме наявність корупції загрожує 
фундаментальним цінностям держави й підриває авторитет влади 
в очах громадян. Майже кожного дня з екранів телебачення чи мережі 
Інтернет чути про нові випадки хабарництва в нашій країні. За даними 
дослідження міжнародної організації Transparency International «Індекс 
сприйняття корупції-2019» Україна в рейтингу сприйняття корупції 
станом на 2019 рік посідає 126 місце зі 180. Загалом Україна втратила 
2 бали порівняно з 2018 роком і повернулася на рівень 2017-го.
Феномен корупції притаманний суспільству на всіх етапах його розвитку, 
а також різним сегментам суспільного життя. Він має досить глибоке 
історичне коріння, обумовлений соціальними, економічними й політичними 
чинниками. Корупція в поєднанні з непрофесіоналізмом посадових осіб 
є однією з головних причин соціально-економічних криз.
Сьогодні корупція перетворилася на соціальний інститут, упорядкувалась 
і набула стійких організаційних форм, складної розгалуженої структури; 
у неї залучені взаємопов’язані групи людей, що обіймають посади як 
у владних структурах різного рівня, так і в численних бізнес-структурах. 
Одночасно корупційна діяльність стала вже стилем ведення бізнесу, звичним 
для публічних службовців, підприємців, менеджерів, а також пересічних 
громадян, які намагаються витягти з корупції свою вигоду.
Державний контроль є важливою функцією держави, а його недооцінювання 
призводить до зловживань у всіх сферах суспільних відносин. Модернізація 
системи державного контролю може стати запорукою успішного 
функціонування всіх гілок влади, що в результаті сприяє процвітанню 
держави й підвищенню авторитету нашої країни у світовій спільноті. У статті 
розкрито поняття державного фінансового контролю, якому присвячений 

Ключові слова: 
фінансовий контроль, корупція, 
протидія корупції, деклару-
вання, суб’єкт декларування.
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The article is devoted to the study of the current state and prospects for 
improving the implementation of financial control as a means of preventing 
corruption. The purpose of the article is to study the system of financial 
control in Ukraine and reveal the question whether state financial control is 
an effective means of countering corruption. It is the presence of corruption 
threatens the fundamental values of the state and undermines the authority 
of the government in the eyes of the citizens. Almost every day television or 
Internet, we hear about new cases of corruption in our country. According to 
a study by the international organization Transparency International “corruption 
perception Index-2019” Ukraine in the rating of perception of corruption as 
of 2019 occupies 126th place out of 180. In General, Ukraine has lost 2 points 
compared to the 2018 and returned to the level of 2017.
The phenomenon of corruption is inherent in society at all stages of its development, 
as well as in various segments of public life and has quite deep historical roots, 
due to social, economic and political factors. Corruption, combined with the lack 
of professionalism of officials, is one of the main causes of socio-economic crises. 
At present, corruption has become a social institution, has become orderly 
and has acquired stable organizational forms, a complex branched structure, 
it involves multiple interconnected groups of people who hold positions 
both in government structures at various levels and in numerous business 
structures. At the same time, corruption has become a business style that is 
familiar to public servants, entrepreneurs, managers, and ordinary citizens 
who are trying to profit from corruption.
Financial control is an important function of the state, and its underestimation 
leads to abuses in the sphere of financial relations. Modernization of the system 

Key words:
financial control, corruption, 
counteraction to corruption, 
declaration, subject of declaration. 
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Розділ VII Закону України «Про запобігання корупції», його призначення, 
а також те, якими органами він здійснюється. 
У зв’язку з тим, що нова влада робить значний акцент на протидію корупції, 
у нашій роботі наводяться доводи того, що саме фінансовий контроль 
є ефективним засобом для запобігання корупції та протидії їй.
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of financial control may be the key to the successful functioning of public finances, 
which will eventually lead to prosperity of the state and increase the prestige 
of our country before the world community. In this article the concept of state 
financial control, which is dealt with in Section VII of the Law of Ukraine “On 
prevention of corruption”, States its purpose, and what organs it controlled. 
Due to the fact that the new government has placed considerable emphasis on 
anti-corruption, our work argues that financial control is effective for prevention 
of corruption and combating it.

Вступ. За останні десятиріччя новітньої істо-
рії таке суспільно небезпечне явище, як корупція, 
зазнало якісної зміни, перетворившись із розріз-
нених самостійних злочинів, що вчиняють деякі 
недоброчесні посадовці, на масову соціальну 
реальність, яка стала звичною для соціально- 
економічного життя в сучасній Україні. Більше 
того, корупція фактично стала системним і висо-
коприбутковим бізнесом для більшості чиновни-
ків різного рівня. Серед найбільш актуальних для 
нашої держави загроз фахівці у сфері безпеки 
виділяють високий рівень корупції, поєднання 
влади й бізнесу; незрілість і неефективність 
інститутів державної влади, неспроможність 
влади в країні забезпечити їхню належну роботу 
на всіх рівнях [1, с. 10]. 

Питання фінансового контролю досліджували 
зарубіжні й вітчизняні вчені, зокрема В. Іваш-
кевич, Є. Калюга, О. Шпіг, І. Дрозд, В. Крав-
ченко. Висвітленням питання, як мінімізувати 
корупцію за допомогою фінансового контр-
олю, займалися як економісти, так і юристи: 
Е. Дмитренко, В. Опарін, С. Юрій і багато інших.  
Але проблема, яку порушено в пропонованій 
статті, залишається недостатньо дослідженою, 
адже наше завдання – дійти висновку, чи зможе 
фінансовий контроль запобігти й не допустити 
прояви корупції ще до того, як за неї доведеться 
нести покарання.

Мета статті полягає в дослідженні системи 
фінансового контролю в Україні та розкритті 
питання, чи є державний фінансовий контроль 
дієвим засобом протидії корупції.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Поняття фінансового контролю досліджувалося 
багатьма вченими в зарубіжних і вітчизняних 
працях, проте одностайності щодо визначення 
цього терміна в дослідників немає, кожен із них 
по-своєму трактує це поняття.

Наприклад, на думку Є. Калюги, державний 
фінансовий контроль – це «…діяльність держав-
них і громадських органів, яка полягає в перевірці 
обґрунтованості процесів формування й викори-
стання централізованих і децентралізованих фон-
дів грошових коштів з метою дотримання плано-
вих пропорцій у розширеному відтворенні» [2].

Науковці чітко не вказують завдання фінансо-
вого контролю і, знову ж таки, їхні погляди щодо 
цього питання різняться. С. Степашин визначає 
завдання контролю як «забезпечення законності 
й ефективності використання державних бюджет-
них і позабюджетних фінансових ресурсів і дер-
жавної власності» [3, с. 15].

Державний фінансовий контроль здійсню-
ють Верховна Рада України, Кабінет Міністрів 
України, Національний Банк України, Міністер-
ство фінансів України, Рахункова палата, Націо-
нальне агентство з питань запобігання корупції 
та інші органи згідно з чинним законодавством. 
Є необхідність у постійному вдосконаленні 
роботи органів державної влади шляхом систем-
ного моніторингу й аналізу їхньої роботи з метою 
виявлення випадків, коли певні функції є зайвими, 
спричиняють надмірну зарегульованість, що 
погіршує стан відповідного сектора економіки, 
або ж, навпаки, недостатню врегульованість того 
чи іншого аспекту, а також усунення суперечно-
стей у питанні розподілу повноважень між різ-
ними суб’єктами регулювання [4, с. 100–103]. 
Органи фінансового контролю дуже тісно співп-
рацюють із правоохоронними органами в питан-
нях здійснення фінансового контролю на засадах 
самостійності й невтручання до сфери компетен-
ції один одного. Якщо державі завдано збитків 
в особливо великих розмірах, вони передають 
матеріали до правоохоронних органів. 

Основними вадами фінансового контролю є:
1) зростання фінансових порушень у сфері 

використання бюджетних коштів;
2) сума штрафу за нецільове використання 

бюджетних коштів значно менша за їхні обсяги, 
тому держава втрачає ці кошти через зловживання 
посадових осіб і не може забезпечити повною 
мірою відшкодування цих збитків;

3) організаційна роздрібненість на окремі ізо-
льовані ланки системи державного фінансового 
контролю;

4) переважання заходів подальшого контролю 
(процедури попереднього й поточного контр-
олю (як свідчить досвід зарубіжних країн, вони 
є більш дієвими) у нашій країні є досить слаб-
кими).
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Одним зі складників фінансового контролю 
є подання декларації особою, уповноваженою на 
виконання функцій держави або місцевого само-
врядування, що здійснюється шляхом її заповне-
ння на офіційному вебсайті Національного агент-
ства з питань запобігання корупції. Перевірка 
достовірності відомостей, зазначених особою 
в декларації, здійснюватиметься вказаним цен-
тральним органом виконавчої влади.

Щорічна декларація подається в період 
з 00 години 00 хвилин 1 січня до 00 години 00 хви-
лин 1 квітня року, наступного за звітним роком. 
Така декларація охоплює звітний рік (період 
з 1 січня по 31 грудня включно), що передує року, 
в якому подається декларація, та містить інформа-
цію на 31 грудня звітного року [5].

Важливим моментом є те, що до декларації 
обов’язково вносяться відомості про майновий стан 
як суб’єкта декларування, так і членів його сім’ї.

До членів сім’ї відносять згідно з законом 
осіб, які перебувають у шлюбі, дітей зазначеного 
суб’єкта до досягнення ними повноліття, неза-
лежного від спільного проживання з суб’єктом, 
інших осіб, що спільно проживають, які пов’я-
зані спільним побутом і мають взаємні права 
й обов’язки, у тому числі особи, які спільно про-
живають, але не перебувають у шлюбі. На нашу 
думку, це є необхідною умовою, адже зазвичай 
корумповані чиновники звикли оформлювати 
своє майно на родичів. 

Однак є багато механізмів ігнорування прин-
ципу прозорості. Наприклад, державний службо-
вець може зіткнутися з проблемами в заповненні 
декларації, якщо неможливо отримати інфор-
мацію від членів родини або якщо вони взагалі 
не захочуть її надавати. Але для таких випадків 
є частина 7 статті 46 Закону України «Про запо-
бігання корупції», у якій зазначено, що, в разі 
відмови члена сім’ї суб’єкта декларування надати 
будь-які відомості чи їх частину для заповнення 
декларації, суб’єкт декларування зобов’язаний 
зазначити про це в декларації, відобразивши всю 
відому йому інформацію про такого члена сім’ї, 
визначену пунктами 1–12 статті 46.

Отже, хабарник не зможе відмовитися від 
подання відомостей про свою сім’ю, оформивши 
все майно на них, як це найчастіше відбувається.

За несвоєчасне подання декларації без поваж-
них причин, неповідомлення або несвоєчасне 
повідомлення про відкриття валютного рахунку, 
а також подання завідомо недостовірних відомо-
стей у декларації особи настає адміністративна 
відповідальність згідно зі статтею 176-2 Кодексу 
України про адміністративні правопорушення. 
Та є одне «але»: відповідальність за цією статтею 
за подання завідомо недостовірних відомостей 
у декларації особи настає лише у випадку, якщо 

такі відомості відрізняються від достовірних на 
суму від 100 до 250 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб [6].

Щодо питання притягнення винних осіб до 
відповідальності, то, як справедливо зазначає 
О. Костенко, оскільки основним завданням кон-
тролюючих органів стає виявлення більшої кіль-
кості порушень для поліпшення свого рейтингу 
в системі органів фінансового контролю, за такого 
підходу до справи виникає низка небезпек, однією 
з яких є поверхневий підхід до питань [7, с. 121].

Що стосується недостовірних відомостей на 
суму понад 250 прожиткових мінімумів для пра-
цездатних осіб, то суб’єкт уже підлягає кримі-
нальній відповідальності за статтею 366-1 Кри-
мінального кодексу України. На перший погляд 
здається, що встановлюють доволі жорсткі пра-
вила, які повинні не допустити неправдивого 
декларування чиновниками своїх статків. Але 
під час виявлення правопорушення той, хто буде 
проводити оцінку майна, буде враховувати вар-
тість у момент набуття у власність чи на момент 
декларування? Та головне, незалежно від варто-
сті, відповідальність за подання завідомо неправ-
дивих фактів повинна завжди бути кримінальною, 
адже статтею 366 Кримінального кодексу України 
передбачена відповідальність за службове підро-
блення: «…складання, видача службовою особою 
завідомо неправдивих офіційних документів, вне-
сення до офіційних документів завідомо неправ-
дивих відомостей, інше підроблення офіційних 
документів» [8]. 

Отже, питання доволі неоднозначне, тому що, 
з одного боку, це наче посилення відповідаль-
ності, адже до Кримінального кодексу України 
додано нову статтю 366-1, санкція якої передбачає 
позбавлення волі. Але, з іншого боку, це пом’як-
шення відповідальності шляхом установлення 
порогового рівня адміністративної відповідально-
сті у вигляді 100–250 прожиткових мінімумів для 
працездатних осіб. І в той час, коли особа мала 
бути притягнена до кримінальної відповідаль-
ності, вона буде притягнена до відповідальності 
адміністративної.

Загалом електронне декларування повинно 
було закласти фундамент протидії корупції. І якщо 
знайти правильне його застосування, то Україна 
зможе зробити прорив у своєму розвитку. Але 
крім усього вищевказаного, цей інститут має свої 
ризики й небезпеки. Наприклад, коли було впро-
ваджено декларування, то відразу ж після пер-
шого етапу більшість політиків почали говорити, 
що немає загальної потреби перевіряти деклара-
ції посадовців, які свого часу займалися бізнесом. 
Хоча в ряді випадків їх доволі немаленький бізнес 
є прикриттям отримання неправомірних доходів 
від реалізації влади та спосіб легалізації.
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Тому поки буде відсутня політична воля 
у вищих посадових осіб, доти всі запобіжні заходи 
боротьби з корупцією будуть марними.

Щодо пропозицій, то, на нашу думку, вимоги 
щодо декларування повинні поширюватися й на 
повнолітніх дітей суб’єктів декларування. Також 
важливо побачити публічне розкриття джерел 
доходу дорослих дітей осіб, які зобов’язані пода-
вати декларацію.

Висновки з проведеного дослідження. Коруп-
ція є однією з найголовніших проблем нашої дер-
жави, а фінансовий контроль є одним із методів її 

протидії, який перш за все діє як запобіжний захід 
для боротьби з розкраданням коштів. Законодав-
ством передбачено доволі прогресивні засоби 
контролю, які мають допомагати запобіганню 
корупції. Та закон все ж таки потребує вдоско-
налення, а саме стосовно дієвості таких засобів 
у практичному житті, адже досвідчені корупці-
онери мають можливості знайти свої засоби, як 
обійти закон. Тому, на нашу думку, саме підви-
щення відповідальності, а також усунення зазна-
чених прогалин у законодавстві сприятимуть змен-
шенню кількості випадків корупції в нашій країні.
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Зґвалтування як окремий вид злочину за кримінальним правом України 
та країн Південно-Східної Європи: основні термінологічні та змістові аспекти

Бакаєв Д. І.
Національний університет «Одеська юридична академія», 
Фонтанська дорога, 23, Одеса, Україна
idbakaevid@gmail.com

Проаналізовано основні термінологічні та змістовні аспекти зґвалтування 
як окремого виду злочину за кримінальним правом України та країн 
Південно-Східної Європи. Встановлено, що у законодавстві більшості 
країн Південно-Східної Європи відсутні всі елементи, які відповідають 
Стамбульській Конвенції. 
Встановлено, що юридична конструкція зґвалтування як статевих зносин 
без згоди має низку недоліків. Обґрунтовано, що визначення волевиявлення 
як окремого елементу згоди проблематично, оскільки це створює занадто 
широкі межі інкримінування фактичного статевого акту без згоди. 
Конвенція Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок 
і домашньому насильству та боротьбу з цими явищами, або Стамбульська 
конвенція (Council of Europe Convention on preventing and combating violence 
against women and domestic violence; Istanbul Convention) є найбільш 
поширеною міжнародною угодою, предметом якої є боротьба з цим 
порушенням прав людини.
Відповідно до ст. 36 Стамбульської конвенції сторони вживають необхідних 
законодавчих або інших заходів для забезпечення того, щоб було 
криміналізовано такі форми умисної поведінки (сексуальне насильство, 
у тому числі зґвалтування): 1) здійснення без згоди вагінального, анального 
або орального проникнення сексуального характеру в тіло іншої особи 
з використанням будь-якої частини тіла або предмета; 2) здійснення без згоди 
інших актів сексуального характеру з особою; 3) примушування іншої особи 
до здійснення без згоди актів сексуального характеру з третьою особою. 
Важливо підкреслити, що серед перших 10 країн-членів Ради Європи, 
які ратифікували цю Конвенцію, були Албанія, Боснія і Герцеговина, 
Чорногорія, Північна Македонія та Сербія. В Україні норму про 
відповідальність за зґвалтування було повністю змінено і приведено 
у відповідність до положень Конвенції.
Зроблено висновок, що у законодавстві більшості країн Південно-Східної 
Європи відсутні елементи, які відповідають Стамбульській Конвенції. Це 
в основному тому, що переважна більшість країн Південно-Східної Європи 
мають юридичні визначення зґвалтування, засновані на силі або погрозі 
силою (або на іншому примусі), а не на відсутності згоди. Це, зокрема, 
Болгарія, Румунія, Словенія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Республіка 
Сербська та округ Брчко. Визначення поняття «зґвалтування» шляхом 
вживання у тексті словосполучення «добровільна згода» має місце в Україні, 
Хорватії, Чорногорії тощо.
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The main terminological and substantive aspects of rape as a separate type 
of crime under the criminal law of Ukraine and the countries of South-Eastern 
Europe are analysed. It is established that in the legislation of most countries 
of South-Eastern Europe, all elements corresponding to the Istanbul Convention 
are absent. It is determined that the legal structure of rape as sexual intercourse 
without consent has a number of shortcomings. It is substantiated that 
the definition of will as a separate element of consent is problematic, as it creates 
too wide limits for incriminating actual sexual intercourse without consent.
The Council of Europe Convention on Preventing and Combating Violence 
against Women and Domestic Violence; Istanbul Convention is the most 
common international agreement to combat human rights violations. According 
to Art 36 of the Istanbul Convention, the parties take the necessary legislative 
or other measures to ensure that the following forms of intentional conduct 
(sexual violence, including rape) are criminalized: a) committing, without 
consent, vaginal, anal or oral penetration of another person’s body using any 
part of the body or object; b) committing, without consent, other acts of a sexual 
nature with a person; c) forcing another person to commit, without consent, acts 
of a sexual nature with a third party.
It is important to emphasize that among the first 10 member states of the Council 
of Europe to ratify this Convention were Albania, Bosnia and Herzegovina, 
Montenegro, Northern Macedonia and Serbia. In Ukraine, the rule on liability 
for rape has been completely changed and brought into line with the provisions 
of the Convention.
It is concluded that in the legislation of most countries of South-Eastern Europe, 
there are no elements that comply with the Istanbul Convention. This is mainly 
because the vast majority of South Eastern European countries have legal 
definitions of rape based on force or threat of force (or other coercion) rather 
than lack of consent. These include Bulgaria, Romania, Slovenia, Macedonia, 
Bosnia and Herzegovina, Republika Srpska and Brcko District. Defining 
the concept of rape by using the phrase “voluntary consent” in the text takes 
place in Ukraine, Croatia, Montenegro, etc.

Key words:
rape, crime, criminal law of Ukra-
ine, criminal law of South-Eastern 
Europe, comparative legal research.

Rape as a separate type of crime under the criminal law of Ukraine and South-Eastern 
Europe: basic terminological and substantive aspects

Bakaev D.I.
National University “Odessa Law Academy”, 
Fontanska road, 23, Odessa, Ukraine
idbakaevid@gmail.com

Постановка проблеми. Зґвалтування як окре-
мий вид злочину все частіше стає окремим пред-
метом для дослідження не лише за кримінальним 
правом України, але і за кримінальним правом зару-
біжних країн, в тому числі країн Південно-Східної 
Європи. Сфера інтересу насамперед стосується 
визначення поняття «зґвалтування». Отже, як слід 
визначати зґвалтування – як сексуальний контакт 
за відсутності згоди або як сексуальний контакт із 
використанням примусу, застосуванням сили або 
погрози силою або з використанням інших при-
мусових обставин? Для того, щоб дати відповідь 
на поставлене запитання, розгляну міжнародні 

акти, які стали основою для запровадження змін 
до дефініції «зґвалтування» в Україні та країнах 
Південно-Східної Європи.

Конвенція Ради Європи про запобігання 
насильству стосовно жінок і домашньому насиль-
ству та боротьбу з цими явищами, або Стамбуль-
ська конвенція (Council of Europe Convention on 
preventing and combating violence against women 
and domestic violence; Istanbul Convention) (далі – 
Конвенція) [1] є найбільш поширеною міжнарод-
ною угодою, предметом якої є боротьба з цим 
порушенням прав людини. Її метою була нульова 
толерантність до такого виду насильства, тому 
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імплементація цієї конвенції стала значним кро-
ком на шляху внесення змін в усталене поняття 
«зґвалтування» в Україні та країнах Півден-
но-Східної Європи. Такі зміни мали за мету ство-
рення безпечніших умов життя як на території 
Європи, так і поза її межами.

Аналіз останніх досліджень. Питання кримі-
нальної відповідальності за зґвалтування та інші 
статеві злочини досліджували такі відомі вчені 
Ю.В. Александров, В.І. Борисов, Л.В. Дорош, 
О.О. Дудоров, А.С. Лукаш, М.І. Мельник, 
В.О. Навроцький, Є.Л. Стрельцов, Є.В. Фесенко, 
М.І. Хавронюк, С.Д. Шапченко та інші. У порів-
няльно-правовому аспекті дослідження складу 
злочину зґвалтування здійснювали: Т.Д. Лисько, 
А.М. Соловйова, Є.Л. Стрельцов, М.І. Хавронюк, 
С.С. Яценко та інші.

Метою статті є встановлення основних термі-
нологічних і змістовних аспектів зґвалтування як 
окремого виду злочину за кримінальним правом 
України та країн Східної Європи.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Традиційно при проведенні порівняльно-пра-
вових досліджень дослідники насамперед звер-
таються до законодавства високо розвинутих 
держав. Таке звернення є корисним, але скоріше 
в плані майбутнього правового ідеалу. Україна 
обрала європейський вектор розвитку законо-
давства, тому вкрай важливим є питання обміну 
досвідом у галузі формулювання юридичних норм 
і удосконалення кримінально-правових положень 
із державами цього континенту [2, c. 6]. 

Враховуючи це, виглядає не менш корисним 
звернення до кримінального досвіду європей-
ських держав Південно-Східного регіону, які зна-
ходяться на схожому етапі соціального розвитку, 
що і Україна. Держави Південно-Східної Європи, 
які раніше всі знаходилися в одному політико-е-
кономічному державному об’єднанні, зараз про-
ходять схожий шлях суспільної еволюції. 

Дослідження досвіду кримінального законо-
давства цих країн у будь-якому випадку, на мою 
думку, дає позитивний результат. Якщо такий 
досвід має необхідний ефект, його можливо вико-
ристовувати. Якщо ж такий досвід є не досить 
продуктивним, то це може допомогти не вико-
ристовувати його при реформуванні вітчизняного 
законодавства. Це, на мою думку, робить необ-

хідним використання при проведенні порівняль-
но-правового дослідження кримінального законо-
давства саме країн Південно-Східного регіону.

Відповідно до ст. 3 Стамбульської конвенції 
насильство щодо жінок розуміється як порушення 
прав людини і форма дискримінації стосовно 
жінок і означає всі акти насильства за гендерною 
ознакою, які призводять або можуть призвести 
до фізичної, сексуальної, психологічної чи еко-
номічної шкоди або страждань жінок, включаючи 
загрози таких актів, примус або довільне позбав-
лення волі, незалежно від того, чи відбувається це 
в публічному або приватному житті.

Відповідно до ст. 36 Стамбульської конвен-
ції сторони вживають необхідних законодав-
чих або інших заходів для забезпечення того, 
щоб було криміналізовано такі форми умисної 
поведінки (сексуальне насильство, у тому числі 
зґвалтування): 1) здійснення без згоди вагіналь-
ного, анального або орального проникнення сек-
суального характеру в тіло іншої особи з вико-
ристанням будь-якої частини тіла або предмета;  
2) здійснення без згоди інших актів сексуаль-
ного характеру з особою; 3) примушування іншої 
особи до здійснення без згоди актів сексуального 
характеру з третьою особою. 

Відповідно до ч. 2 ст. 36 Стамбульської кон-
венції згоду повинно бути надано добровільно як 
результат вільного волевиявлення особи, отрима-
ного в контексті супутніх обставин. Важливо під-
креслити, що серед перших 10 країн-членів Ради 
Європи, які ратифікували цю Конвенцію, були 
Албанія, Боснія і Герцеговина, Чорногорія, Пів-
нічна Македонія та Сербія [3]. 

Албанія вдосконалила своє законодавство 
щодо боротьби з насильством у сім’ї; змінений 
Закон Албанії № 47 про заходи щодо боротьби 
з насильством у сімейних відносинах всту-
пив у силу в вересні 2018 року. Закон Албанії 
№ 47/2018 забезпечує захист жертв з боку поліції, 
як тільки вони повідомляють про те, що трапи-
лося; їм більше не доведеться чекати два дні для 
отримання охоронного наказу, їх можна негайно 
вивезти до притулку. 

Закон також поширюється на жінок, які пере-
бувають в інтимних відносинах, але не мають 
формальних зв’язків із винним, таких як шлюб 
або спільне проживання. Крім того, новий закон 

Підписання Ратифікація Набрання чинності
Албанія 19/12/2011 04/02/2013 01/08/2014

Боснія і Герцеговина 08/03/2013 07/11/2013 01/08/2014
Чорногорія 11/05/2011 22/04/2013 01/08/2014
Македонія 08/07/2011 23/03/2018 01/07/2018

Сербія 04/04/2012 21/11/2013 01/08/2014
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№ 22/2018 про соціальне житло в Албанії визначає 
жертв насильства в сім’ї як бенефіціарів послуг 
соціального житла і розширює їх можливості для 
отримання економічної незалежності. 

Боснія і Герцеговина також внесли відповідні 
законодавчі зміни після ратифікації цієї Конвен-
ції. Наприклад, у поправках до Кримінального 
кодексу Боснії і Герцеговини (прийнятих у травні 
2015 року) були внесені зміни до визначення 
поняття «зґвалтування», яке було приведене у від-
повідність до міжнародних стандартів, включа-
ючи згадану вище Конвенцію. Зміни були внесені 
і до законодавства на рівні суб’єктів федерації. 
Так, до КК Республіки Сербської були внесені 
зміни щодо визначення злочину, пов’язаного із 
сексуальним насильством, які були узгоджені 
з Конвенцією. Але повного дотримання відповід-
ності з положеннями Конвенції ще не досягнуто, 
особливо щодо положень про запобігання зґвал-
туванням у шлюбі. 

Поправки до Кримінального кодексу Чорногорії 
у 2017 році призвели до суттєвих змін щодо злочину 
зґвалтування. У Чорногорії було розроблено і при-
йнято Стратегію захисту від домашнього насильства 
(2016-2020 рр.) [4]. 21 листопада 2013 року Сербія 
стала восьмою державою-членом Ради Європи, яка 
ратифікувала Стамбульську конвенцію. М. Шкулич 
справедливо звертає увагу на відсутність у чинному 
КК Сербії визначення поняття «зґвалтування» через 
категорію «згода» [4]. 

Захист прав і свобод, забезпечення гендерної 
рівності, рівні права жінок і чоловіків, відсут-
ність обмежень чи привілеїв за ознакою статі, 
досягнення паритетного становища жінок і чоло-
віків в усіх сферах життєдіяльності суспільства 
шляхом правового забезпечення рівних прав 
і можливостей жінок і чоловіків, ліквідації дис-
кримінації за ознакою статі та застосування спе-
ціальних тимчасових заходів, спрямованих на 
усунення дисбалансу між можливостями жінок 
і чоловіків реалізовувати рівні права, надані 
їм Конституцією і законами України, – от що 
лежить в основі Закону України «Про забезпе-
чення рівних прав та можливостей жінок і чоло-
віків» (далі – Закону) [5].

Відповідно до цього Закону дискримінація 
за ознакою статі – ситуація, за якої особа та/або 
група осіб за ознаками статі які були, є та можуть 
бути дійсними або припущеними, зазнає обме-
ження у визнанні, реалізації або користуванні 
правами і свободами або привілеями в будь-
якій формі, встановленій Законом України «Про 
засади запобігання та протидії дискримінації 
в Україні», крім випадків, коли такі обмеження 
або привілеї мають правомірну об’єктивно 
обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними [5].

Відповідно до цього Закону визначено, що 
сексуальні домагання – дії сексуального харак-
теру, виражені словесно (погрози, залякування, 
непристойні зауваження) або фізично (дотор-
кання, поплескування), що принижують чи обра-
жають осіб, які перебувають у відносинах тру-
дового, службового, матеріального чи іншого 
підпорядкування [5].

Крім того, Україна та країни Південно-Схід-
ної Європи розробили чимало заходів на покра-
щення свого законодавства. Так, в Україні було 
прийнято Закон «Про запобігання та протидію 
домашньому насильству» [6], яким було визна-
чено організаційно-правові засади запобігання 
та протидії домашньому насильству, основні 
напрями реалізації державної політики у сфері 
запобігання та протидії домашньому насильству, 
спрямовані на захист прав та інтересів осіб, які 
постраждали від такого насильства.

Відповідно до ч. 1 ст. 1 цього Закону було 
визначено терміни «дитина-кривдник», «дитина, 
яка постраждала від домашнього насильства», 
«домашнє насильство» та інші [6]. Так, дити-
на-кривдник – особа, яка не досягла 18 років 
та вчинила домашнє насильство у будь-якій 
формі. Дитина, яка постраждала від домашнього 
насильства (постраждала дитина), – особа, яка не 
досягла 18 років і зазнала домашнього насильства 
у будь-якій формі або стала свідком (очевидцем) 
такого насильства.

Під домашнім насильством розуміється діяння 
(дії або бездіяльність) фізичного, сексуального, 
психологічного або економічного насильства, що 
вчиняються в сім’ї чи в межах місця проживання 
або між родичами, або між колишнім чи тепе-
рішнім подружжям, або між іншими особами, які 
спільно проживають (проживали) однією сім’єю, 
але не перебувають (не перебували) у родинних 
відносинах чи у шлюбі між собою, незалежно 
від того, чи проживає (проживала) особа, яка 
вчинила домашнє насильство, у тому самому 
місці, що й постраждала особа, а також погрози 
вчинення таких діянь.

Фізичне насильство – форма домашнього 
насильства, що включає ляпаси, стусани, штов-
хання, щипання, шмагання, кусання, а також неза-
конне позбавлення волі, нанесення побоїв, мор-
дування, заподіяння тілесних ушкоджень різного 
ступеня тяжкості, залишення в небезпеці, нена-
дання допомоги особі, яка перебуває в небезпеч-
ному для життя стані, заподіяння смерті, вчинення 
інших правопорушень насильницького характеру.

Психологічне насильство – форма домаш-
нього насильства, яка включає словесні образи, 
погрози, у тому числі щодо третіх осіб, при-
ниження, переслідування, залякування, інші 
діяння, спрямовані на обмеження волевиявлення 



140

Вісник Запорізького національного університету. Юридичні науки № 2. 2020            ISSN 2616-9444

особи, контроль у репродуктивній сфері, якщо 
такі дії або бездіяльність викликали у постраж-
далої особи побоювання за свою безпеку чи без-
пеку третіх осіб, спричинили емоційну невпе-
вненість, нездатність захистити себе або завдали 
шкоди психічному здоров’ю особи.

Сексуальне насильство – форма домашнього 
насильства, яка включає будь-які діяння сек-
суального характеру, вчинені стосовно повно-
літньої особи без її згоди або стосовно дитини 
незалежно від її згоди, або в присутності дитини, 
примушування до акту сексуального характеру 
з третьою особою, а також інші правопорушення 
проти статевої свободи чи статевої недоторкано-
сті особи, в тому числі вчинені стосовно дитини 
або в її присутності [6].

В Україні було прийнято Закон від 6 грудня 
2017 року «Про внесення змін до Криміналь-
ного та Кримінального процесуального кодексів 
України з метою реалізації положень Конвенції 
Ради Європи про запобігання насильству сто-
совно жінок і домашньому насильству та боротьбу 
з цими явищами». 

В Україні норму про відповідальність за зґвал-
тування було повністю змінено і приведено у від-
повідність до положень Конвенції. Раніше під 
зґвалтуванням український законодавець розу-
мів природні статеві зносини між особами різної 
статі всупереч або з ігноруванням волі потерпілої 
особи із застосуванням фізичного насильства, 
погрози його застосування або з використанням 
безпорадного стану потерпілої особи. При цьому 
перелік неправомірних дій, якими зумовлюється 
факт зґвалтування, був вичерпним. Тому дії особи, 
яка домоглася згоди особи протилежної статі на 
статеві зносини в інший спосіб, наприклад шля-
хом настирливих пропозицій вступити у статеві 
зносини або шляхом обману чи зловживання 
довірою (освідчення у коханні, завідомо неправ-
дива обіцянка укласти шлюб, сплатити за сексу-
альну послугу тощо) не могли кваліфікуватися за 
статтею 152 КК України.

Після внесених змін під зґвалтуванням відпо-
відно до ч. 1 ст. 152 КК України розуміють вчи-
нення дій сексуального характеру, пов’язаних із 
вагінальним, анальним або оральним проникнен-
ням у тіло іншої особи з використанням геніталій 
або будь-якого іншого предмета без добровільної 
згоди потерпілої особи.

У 2004 році Європейський суд з прав людини 
встановив, що вирішальним фактором для ква-
ліфікації злочину як зґвалтування є відсутність 
згоди потерпілої особ, а не застосування насиль-
ства для подолання опору потерпілої особи (M.C. 
v Bulgaria: A landmark ruling that established that 
lack of violence does not mean consent) [7, c. 7–8]. 
Справа стосувалася М.С., яка стверджувала, що 

двоє чоловіків зґвалтували її окремо 31 липня 
та 1 серпня 1995 року, коли їй було 14 років. 
Події відбулися вночі після того, як вони втрьох 
пішли в диско-бар. Вона познайомилася з одним 
із чоловіків вночі напередодні події. Інший чоло-
вік був братом однокласника. Дівчина повідо-
мила про зґвалтування в поліцію. У листопаді 
1995 року державний обвинувач порушив кри-
мінальну справу за фактом вчинених зґвалтувань 
і передав справу слідчому.

У своїй заяві слідчим дівчина повідомила, що 
у неї не було сил чинити опір насильству, в той 
час як двоє чоловіків стверджували, що статевий 
акт стався з її повної згоди. 17 березня 1997 року 
прокурор розпорядився припинити кримінальне 
розслідування у зв’язку із застосуванням сили або 
погроз щодо М.С. Він заявив, що ніякого опору з її 
боку або спроб звернутися по медичну допомогу 
не було. Дівчина оскаржила це рішення в обласній 
і Головній прокуратурах. Але апеляції були відхи-
лені за однаковими підставами. Наприклад, у від-
повідь на другу апеляцію прокурор заявив, що 
слідів фізичної сили, таких як удари або порваний 
одяг, не було. Він згадав, що для неповнолітньої 
дівчини є незвичайним статевий акт двічі про-
тягом короткого проміжку часу з двома різними 
людьми, але лише цього факту не досить для 
встановлення факту вчинення злочинного діяння 
за відсутності інших доказів і через неможливість 
збору додаткових доказів [8].

У грудні 1997 року потерпіла жінка звернулася 
до Європейського суду з прав людини, стверджу-
ючи, що національна правозастосовна система, 
яка вимагала докази фізичного опору з боку 
потерпілої, є недосконалою, а отже, дії винних 
залишалися безкарними [8].

Переважна більшість країн, проаналізованих 
у цьому дослідженні, мають юридичні визна-
чення зґвалтування, засновані на силі, погрозі 
силою або примусу, а не на відсутності згоди. 
Це Болгарія, Румунія, Словенія, Македонія, Бос-
нія і Герцеговина, Республіка Сербська та округ 
Брчко, інші. Так, відповідно до ч. 1 ст. 186 КК 
Македонії [9] підлягає кримінальній відпові-
дальності за зґвалтування той, хто, використо-
вуючи силу або погрозу безпосереднім нападом 
на життя або тіло іншої особи, або на життя, або 
тіло близької потерпілому особи, примушує її 
вступити у статевий зв’язок. 

У кримінальних законах Боснії і Герцеговини, 
Республіки Сербської та округу Брчко зґвалту-
вання визначається як статевий акт (відносини, 
обіцянка, дія), що вчиняється під погрозою засто-
сування сили і нападу на життя і тіло жертви або 
інших близьких їй осіб. Відповідно до ст. 170 КК 
Словенії кримінальній відповідальності за зґвал-
тування підлягає той, «хто примушує особу тієї 
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самої чи іншої статі до статевого акту з ним, вико-
ристовуючи силу чи погрожуючи негайним напа-
дом на життя чи тіло». 

Європейське жіноче лобі (The European 
Women’s Lobby – EWL) – найбільша орга-
нізація жіночих асоціацій у Європейському 
Союзі, яка працює над просуванням прав 
жінок і рівністю між правами жінок та чоло-
віків. Ще у 1997 році EWL сформувала Спо-
стережну Раду по боротьбі з насильством щодо 
жінок, яка є групою, що складається з одного 
експерта від кожної держави-члена ЄС, країни 
Європейського економічного простору, а також 
від країни, яка перебуває в офіційному процесі 
приєднання до ЄС, та асоційованих експертів 
із сусідніх країн, які мають великий досвід 
у сфері боротьби з насильством щодо жінок.

У 2013 року EWL підготовлено звіт під наз-
вою «Барометр при зґвалтуванні» (The EWL 
Barometer on Rape 2013) [10], що вказує на деякі 
аргументи, які часто висуваються на противагу 
визначенню зґвалтування на основі відсутно-
сті згоди, які «іноді його також засуджують, як 
важкo довести і таке, що на практиці може при-
звести до «вторинної віктимізації». 

У спробі уникнути такої вторинної віктиміза-
ції в деяких країнах були розроблені визначення 
зґвалтування, засновані на існуванні певних 
обставин, а не на «відсутності згоди». До визна-
чення насильства під час вчинення зґвалтування, 
крім сили або погрози, також включають обста-
вини, коли жертва «позбавлена» можливості 
самооборони (Болгарія).

«Барометр при зґвалтуванні» чітко підкрес-
лює, що більшість країн повинні вдосконалити 
своє законодавство про відповідальність за 
зґвалтування та включити стандарти Стамбуль-
ської конвенції. У законодавстві більшості країн 
як і раніше відсутні елементи, що дозволяють 
йому відповідати Стамбульській конвенції, зде-
більшого тому що сила або залякування все ще 
є необхідними елементами у визначенні зґвал-
тування. В багатьох національних законодав-
ствах звинувачення залежить від скарги жертви. 
У випадку, якщо потерпілий відмовляється під-
тримувати обвинувачення, справа не буде пору-

шена. Основний ризик такої ситуації полягає 
в тому, що жертва може відмовитися від скарги 
під тиском з боку винної особи. 

У звіті зазначено, що законодавство набагато 
нижче мінімальних стандартів є характерним для 
Болгарії, Сербії та України (на момент звіту діяла 
«стара» редакція норми про зґвалтування; чинна 
норма ст. 152 КК України, викладена в редак-
ції Закону від 6 грудня 2017 року № 2227-VIII). 
Приклади ключових проблем: можливість для 
злочинця уникнути санкцій, якщо він одружу-
ється із жінкою до винесення вироку (Болгарія) 
[10, c. 10]. Україна та деякі країни Південно-Схід-
ної Європи визначають поняття «зґвалтування» 
шляхом вживання у тексті словосполучення 
«добровільна згода», що має місце в Україні, 
Хорватії, Чорногорії тощо.

Відповідно до ч. 1 ст. 204 КК Чорногорії 
зґвалтування має місце, коли «будь-яка особа, 
яка примушує іншу до сексуального контакту 
або іншого акту аналогічного характеру без 
згоди цієї особи». Цікавим є і те, що, на відміну 
від КК України, де взагалі у нормі про зґвалту-
вання не згадується насильницьке зґвалтування, 
у ч. 2 ст. 204 КК Чорногорії йдеться про приму-
шування іншого вступити у статевий зв’зок або 
вчинити інший акт аналогічного характеру за 
допомогою сили чи погроз безпосереднім напа-
дом на життя або тіло цієї або іншої особи.

Висновки. Таким чином, аналіз основних тер-
мінологічних і змістовних аспектів зґвалтування 
як окремого виду злочину за кримінальним пра-
вом України та країн Південно-Східної Європи 
показав, що у законодавстві більшості країн 
Південно-Східної Європи відсутні елементи, 
які відповідають Стамбульській Конвенції. Це 
в основному тому, що переважна більшість країн 
Південно-Східної Європи мають юридичні визна-
чення зґвалтування, засновані на силі або погрозі 
силою (або на іншому примусі), а не на відсутно-
сті згоди. Це, зокрема, Болгарія, Румунія, Слове-
нія, Македонія, Боснія і Герцеговина, Республіка 
Сербська та округ Брчко. Визначення поняття 
«зґвалтування» шляхом вживання у тексті сло-
восполучення «добровільна згода» має місце 
в Україні, Хорватії, Чорногорії тощо.
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Досліджено кримінально-правову характеристику саботажу 
за федеральним кримінальним кодексом США, проведено 
порівняльно-правовий аналіз з кримінальним правом колишнього 
СРСР й України. Також досліджено визначення саботажу, 
надані вітчизняними й радянськими авторами. Визначено, що 
Кримінальний кодекс України не містить визначення саботажу. 
Натомість найбільш близькими до саботажу є визначені в Особливій 
частині Кримінального кодексу України злочини, а саме: державна 
зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України  
на шкоду суверенітету, територіальній цілісності й недоторканності, 
обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній 
безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного 
стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання 
іноземній державі, іноземній організації або їхнім представникам 
допомоги в проведенні підривної діяльності проти України 
та диверсія – вчинення з метою ослаблення держави вибухів, підпалів або  
інших дій, спрямованих на масове знищення людей, заподіяння 
тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому здоров’ю, на 
зруйнування або пошкодження об’єктів, які мають важливе 
народногосподарське чи оборонне значення, а також вчинення з тією 
самою метою дій, спрямованих на радіоактивне забруднення, масове 
отруєння, поширення епідемій, епізоотій чи епіфітотій. Установлено, 
що розділ 105 «Саботаж» 18-го титулу Зводу законів США,  
також відомого як Федеральний кримінальний кодекс, визначає 
саботаж як навмисне пошкодження, знищення, забруднення, 
зараження або спробу цього відносно оборонних (військових) 
споруд, матеріалів або пристосувань з наміром заподіяти шкоду 
або перешкоди обороні США (в мирний час), заподіяти шкоду або 
перешкодити США або будь-якій асоційованій нації у військових 
приготуваннях, у веденні війни або оборонних дій (у воєнний час 
або в період дії надзвичайного стану). Зроблено висновок про 
доцільність включення до Особливої частини Кримінального кодексу  
України складу злочину «Саботаж» як низки діянь, які шкодять 
зміцненню обороноздатності України; знищення, пошкодження, 
викрадення, інших незаконних діянь щодо військового майна, 
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матеріалів, об’єктів тощо. Адже, як видно з визначення саботажу, 
наданого вітчизняними вченими, його метою не завжди є спричинення 
шкоди суспільним відносинам, які забезпечують державну 
безпеку, конституційний лад, суверенітет, територіальну цілісність 
і недоторканність, обороноздатність, тобто основи національної 
безпеки України.

The criminal-legal characteristic of sabotage according to the federal 
criminal code of the USA is investigated, the comparative-legal analysis 
with the criminal law of the former USSR and Ukraine is carried out. 
Definitions of sabotage provided by domestic and Soviet authors are 
also studied. It is determined that the Criminal Code of Ukraine does 
not contain a definition of sabotage. Instead, the closest to sabotage are 
the crimes defined in the Special Part of the Criminal Code of Ukraine, 
namely: treason, ie an act intentionally committed by a citizen of Ukraine to 
the detriment of sovereignty, territorial integrity and inviolability, defense, 
state, economic or information security of Ukraine: side of the enemy in 
a state of war or during an armed conflict, espionage, providing assistance 
to a foreign state, foreign organization or their representatives in carrying 
out subversive activities against Ukraine and sabotage – committing to 
weaken the state explosions, arson or other acts aimed at mass destruction, 
infliction of bodily injuries or other damage to their health, destruction 
or damage to objects of important economic or defense importance, as 
well as actions for the same purpose aimed at radioactive contamination, 
mass poisoning, the spread of epidemics, epizootics or epiphytosis.  
US Code. Title 18 (Crimes and Criminal Procedure). Part I (Crimes). 
Chapter 105 (Sabotage) defines sabotage as intentional damage, destruction, 
contamination, or contamination, or attempted defensive (military) 
structures, materials or devices intended to harm or impede the defense 
of the United States (in peacetime), to cause harm or to interfere with 
the United States or any associated nation in military preparations, warfare 
or defensive action (in wartime or during a state of emergency). It was 
concluded that it is expedient to include in the Special Part of the Criminal 
Code of Ukraine the crime of “Sabotage” (as a series of acts that harm 
the defense of Ukraine; destruction, damage, abduction, other illegal 
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acts of military property, materials, facilities, etc.), because As can be 
seen from the definition of sabotage provided by domestic scientists, its 
purpose is not always to harm public relations that ensure state security, 
constitutional order, sovereignty, territorial integrity and inviolability, 
defense, ie the foundations of national security of Ukraine.

Вступ. За умов численних викликів націо-
нальній безпеці й незалежності України особли-
вої актуальності набуває кримінально-правовий 
захист її обороноздатності. Оскільки ці питання 
виникли в нашої держави відносно недавно, акту-
альним є питання запозичення зарубіжного дос-
віду, що своєю чергою потребує порівняльно-пра-
вового дослідження.

Порівняльно-правовий аналіз злочинів 
є предметом дослідження таких учених-юристів, 
як М. І. Мельник, В. В. Сташис, В. Я. Тацій, 
М. І. Хавронюк, та інших. Однак, незважаючи 
на значний внесок досліджень указаних учених 
у розвиток вітчизняної юридичної науки, залиша-
ється низка питань, які потребують подальшого 
дослідження, залишаються дискусійними. До них 
належать питання порівняльно-правового аналізу 
злочинів, спрямованих на підрив обороноздатно-
сті держави.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Розділ 105 «Саботаж» 18-го титулу Зводу законів 
США, також відомого як Федеральний криміналь-
ний кодекс, визначає саботаж як навмисне пошко-
дження, знищення, забруднення, зараження або 
спроба цього відносно оборонних (військових) 
споруд, матеріалів або пристосувань з наміром 
заподіяти шкоду або перешкоди обороні США  
(в мирний час), заподіяти шкоду або перешкодити 
США або будь-якій асоційованій нації у військо-
вих приготуваннях, у веденні війни або оборон-
них дій (у воєнний час або в період дії надзвичай-
ного стану) [1].

§ 2151 «Визначення» розділу 105 Федераль-
ного кримінального кодексу закріплює такі визна-
чення, що використовуються в цьому розділі:

- «військовий матеріал» (озброєння, боєпри-
паси, худоба, корми, лісові продукти й лісомате-
ріали, одяг, повітря, вода, продукти харчування, 
паливо, запаси, боєприпаси й усі предмети, 
частини або інгредієнти, призначені, пристосовані 
або придатні для використання США або будь-
якою асоційованою нацією, у зв’язку з веденням 
війни або оборонних дій);

- «військові приміщення» (всі будівлі, май-
данчики чи інші місця, де військове майно 
виробляється, виготовляється, ремонтується, 
зберігається, видобувається, розподіляється, 
завантажується, вивантажується або транспор-

тується разом з усіма машинами та приладами; 
всі форти, арсенали, табори, в’язниці або інші 
установи Збройних Сил США або будь-якої асо-
ційованої нації);

- «військові комунальні послуги» (всі заліз-
ниці, електричні лінії, дороги, залізничні колії, 
канали, греблі, пристані, причали, мости, будівлі, 
споруди, двигуни, машини, автомобілі, тран-
спортні засоби, човни, літальні апарати, аеро-
дроми, де є військове майно чи будь-які військові 
підрозділи Сполучених Штатів або будь-якої 
асоційованої нації; всі системи кондиціонування, 
дамби, водосховища, водопроводи, газопроводи 
та труби, споруди й будівлі, за допомогою яких 
або у зв’язку з якими вода або газ можуть збе-
рігатися у військових приміщеннях Збройних 
сил Сполучених Штатів або будь-якої асоційова-
ної нації, а також усі електричні джерела світла 
й електроенергії, пари або пневматики, теле-
фонні й телеграфні установки, стовпи, дроти 
та світильники, бездротові станції та будівлі, 
пов’язані з технічним обслуговуванням й екс-
плуатацією, що використовуються для подавання 
повітря, води, світла, тепла, енергії, зв’язку до 
будь-яких військових приміщень Збройних Сил 
США або будь-якої асоційованої нації);

- «асоційована нація» – будь-яка нація, що 
воює з будь-якою нацією, з якою воюють США;

- «національно-оборонне майно» (зброя, 
озброєння, боєприпаси, худоба, корми, лісомате-
ріали, склади одягу, харчових продуктів, палива, 
запасів, боєприпасів і всіх інших предметів будь-
якого опису та будь-яка їхня частина або інгреді-
єнт, призначені, пристосовані або підходять для 
використання в США у зв’язку з національною 
обороною або для використання у виробництві, 
ремонті, зберіганні, видобутку, розповсюдження, 
завантаження, вивантаження або транспорту-
вання будь-якого з вищезазначених матеріалів, 
або інших виробів, або будь-якої їхньої частини 
чи інгредієнта);

- «приміщення національної оборони» (усі 
будівлі, майданчики, мінні склади чи інші місця, 
де такий матеріал національної оборони виробля-
ється, виготовляється, ремонтується, зберігається, 
видобувається, розподіляється, завантажується, 
вивантажується чи транспортується, разом з усіма, 
що розміщені в них, машинами та приладами; всі 
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форти, арсенали, військово-морські бази, табори, 
в’язниці або інші установи Збройних сил США).

§ 2152 «Укріплення, оборона гавані або обо-
ронні морські райони» розділу 105 Федерального 
кримінального кодексу передбачає кримінальну 
відповідальність за навмисне зазіхання, ушко-
дження або знищення будь-яких споруд, майна 
чи матеріалів будь-якого укріплення або системи 
оборони гавані, що належить США або будується 
ними; навмисне втручання в експлуатацію або 
використання будь-якого підводного човна, міни, 
торпеди, фортифікації або системи захисту [1].

§ 2153 «Знищення військового матеріалу, 
військових приміщень чи військових служб» 
розділу 105 Федерального кримінального кодексу 
передбачає кримінальну відповідальність за 
втручання чи перешкоджання під час війни або 
надзвичайної ситуації на національному рівні, 
про які оголошено Президентом або Конгресом, 
Сполученим Штатам або будь-якій асоційованій 
країні в підготовці до ведення війни або обо-
ронної діяльності; навмисне пошкодження, зни-
щення, забруднення або зараження військових 
матеріалів, військових приміщень чи військових 
комунальних служб [1].

§ 2154 «Виробництво несправних військових 
матеріалів, військових приміщень або військових 
служб» розділу 105 Федерального кримінального 
кодексу передбачає кримінальну відповідальність 
за умисне виготовлення, побудову несправних 
військових матеріалів, військових приміщень чи 
військових служб, будь-якого інструменту, облад-
нання, машин, посуду з метою перешкоджати під-
готовці Сполучених Штатів чи будь-якої асоційо-
ваної країни до проведення війни або оборонної 
діяльності під час війни або надзвичайної ситу-
ації на національному рівні, про які було оголо-
шено Президентом або Конгресом [1].

Російські й радянські джерела надають доволі 
стисле визначення. Велика радянська енцикло-
педія визначає саботаж як навмисний зрив будь-
якого заходу, ухилення від роботи або умисне 
несумлінне її виконання.

Тлумачний словник Ушакова визначає саботаж 
як навмисне несумлінне виконання обов’язків, 
ухилення від роботи або злісний зрив роботи за 
дотримання видимості виконання її.

Вітчизняні автори розуміють це поняття 
ширше. Словник української мови за редакцією 
І. К. Білодіда визначає саботаж як: 1) навмисний 
зрив роботи, який виявляється у прямій відмові від 
неї або в недбалому, несумлінному її виконанні;  
2) приховану протидію здійсненню чого-небудь.

В юридичній енциклопедії за редакцією 
Ю. С. Шемшученка термін «саботаж» (франц. 
sabotage, від saboter – «стукати дерев’яними чере-
виками») визначається таким чином: 1) у широ-

кому розумінні – як прихована протидія будь-яким 
заходам, намагання перешкодити, уповільнити 
або внеможливити їх здійснення; 2) як одна 
з форм соціального протесту. Суть саботажу – 
у свідомому невиконанні владних розпоряджень 
або протидії їм. Характерна риса саботажу – від-
сутність зовнішніх відкритих ознак протистояння, 
вияву протесту, замаскованість справжніх намірів, 
удаваність належного виконання обов’язків.

За Кримінальним кодексом УРСР 1927 р. (далі – 
КК УРСР 1927 р.) саботаж розглядався як контр-
революційний злочин. Ст. 54-14 КК УРСР 1927 р. 
передбачала кримінальну відповідальність за те, 
що будь-хто свідомо не виконує певних обов’яз-
ків або навмисно недбало їх виконує зі спеціаль-
ною метою послабити владу уряду й діяльність 
державного апарату. Суб’єктами саботажу могли 
бути як посадові особи, так і інші працівники. 
Міра покарання – позбавлення волі або смертна 
кара з конфіскацією майна. Надалі кримінальне 
законодавство як УРСР, так і незалежної України 
відмовилося від використання терміну «сабо-
таж». Подібні за своєю суттю дії кваліфікувалися 
як шкідництво, диверсія тощо.

Кримінальний кодекс України 2001 р. 
(далі – КК України) не передбачає кримінальну 
відповідальність за саботаж. До найбільш схо-
жих на саботаж злочинів, які містить Особлива 
частина Кримінального кодексу України, слід 
віднести такі:

1) державна зрада, тобто діяння, умисно вчи-
нене громадянином України на шкоду суверені-
тетові, територіальній цілісності й недоторкан-
ності, обороноздатності, державній, економічній 
чи інформаційній безпеці України: перехід на 
бік ворога в умовах воєнного стану або в період 
збройного конфлікту, шпигунство, надання іно-
земній державі, іноземній організації або їхнім 
представникам допомоги в проведенні підривної 
діяльності проти України (ст. 111 КК України);

2) диверсія, тобто вчинення з метою осла-
блення держави вибухів, підпалів або інших дій, 
спрямованих на масове знищення людей, заподі-
яння тілесних ушкоджень чи іншої шкоди їхньому 
здоров’ю, на зруйнування або пошкодження 
об’єктів, які мають важливе народногосподарське 
чи оборонне значення, а також вчинення з тією 
самою метою дій, спрямованих на радіоактивне 
забруднення, масове отруєння, поширення епіде-
мій, епізоотій чи епіфітотій (ст. 113 КК України).

Родовим об’єктом цих злочинів є суспільні 
відносини, які забезпечують державну безпеку, 
конституційний лад, суверенітет, територіальну 
цілісність і недоторканність, обороноздатність, 
тобто основи національної безпеки України.

У зв’язку з наведеним визначенням саботаж 
як злочин підлягає відокремленню від будь-яких 
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форм соціального протесту. Це питання є диску-
сійним і потребує окремого дослідження.

Висновки з проведеного дослідження. Щодо 
порівняння кримінально-правового визначення 
саботажу за кримінальним правом США та схо-
жих складів злочинів, передбачених криміналь-
ним правом України, слід зазначити, що кри-
мінальна відповідальність за прояви саботажу 
настає у випадку, якщо вказані діяння вчиняються 
під час ведення війни або введення надзвичай-
ної ситуації на національному рівні (крім того, 
у цьому випадку кримінальне право США також 
бере під свою охорону військові об’єкти та майно 
союзників США).

Включення до Особливої частини Криміналь-
ного кодексу України складу злочину «Саботаж» 
як низки діянь, які шкодять зміцненню оборо-
ноздатності України, знищення, пошкодження, 
викрадення, інших незаконних діянь щодо вій-
ськового майна, матеріалів, об’єктів тощо є, 
на нашу думку, доцільним. Як видно з визна-
чення саботажу, наданого вітчизняними вче-

ними, його метою не завжди є завдання шкоди 
суспільним відносинам, які забезпечують дер-
жавну безпеку, конституційний лад, суверені-
тет, територіальну цілісність і недоторканність, 
обороноздатність, тобто основи національної 
безпеки України. Метою саботажу може бути 
прагнення до незаконного збагачення, заволо-
діння військовими об’єктами, майном, помста 
керівництву на ґрунті особистих неприязних 
стосунків тощо. У такому випадку особу немає 
можливості притягнути до кримінальної від-
повідальності за злочини проти основи націо-
нальної безпеки України, у той час як шкода 
обороноздатності України такими діяннями 
спричиняється. На відміну від Федерального 
кримінального кодексу США можливість при-
тягнення до кримінальної відповідальності за 
саботаж за КК України не повинна бути обме-
жена веденням війни або надзвичайною ситу-
ацією, адже, наприклад, бойові дії в зоні АТО 
(ООС) тривалий час ведуться без введення вій-
ськового або надзвичайного стану.
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теоретичні аспекти новації
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У статті авторами досліджено наявність соціального запиту і практичних 
потреб для запровадження в Кримінальному процесуальному кодексі 
України (далі – Кодексі) нового правового інституту ‒ експерта з питань 
права. Встановлено, що подібні зміни тривалий час обговорювалися 
правниками в ході реформування цивільного та господарського 
процесуального законодавства, де врешті і знайшли своє втілення. 
Нині в науковому юридичному середовищі обговорюють пропозицію 
народного депутата України І.П. Фріса (авторський колектив: 
Фріс І.П., Хавронюк М.І., Фріс П.Л.), який вніс до Верховної Ради 
України законопроект № 2741 «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Кодексу України про адміністративні 
правопорушення щодо проведення експертизи з питань права» (далі – 
законопроект № 2741). В результаті дослідження встановлено, що його 
розробники не прийняли до уваги низку об’єктивних причин, чинних 
спеціальних законів, які поки що перешкоджають запровадженню 
у КПК подібних «новацій». 
Зроблено висновок про порушення в разі прийняття вказаного 
законопроекту низки чинних законів і підзаконних нормативно-
правових актів, зокрема ст. 1 КПК щодо завдань кримінального 
процесу; ч. 2 ст. 3 КПК про те, що інші терміни, які вживаються у цьому 
Кодексі, визначаються спеціальними нормами у цьому Кодексі та інших 
законах України; положень ст. 102 КПК щодо змісту висновку експерта; 
закріплену у ч. 3 ст. 7 Закону України «Про судову експертизу» 
імперативну норму, згідно якої судово-експертна діяльність, пов’язана 
з проведенням криміналістичних експертиз, здійснюється виключно 
державними спеціалізованими установами, а не приватними експертами, 
приватними експертними організаціями, вищими юридичними 
навчальними закладами (юридичними факультетами) тощо. 
Також розробниками законопроекту № 2741 не були враховані 
положення ст. 2 Закону України «Про судову експертизу» (далі – 
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In the article the authors deal with the existence of a social request 
and practical needs for the introduction of a new legal institution in 
the Criminal Procedure Code of Ukraine, that is an expert on legal issues. 
It was underlined that it have been discussed such changes for a long time 
during the reform of civil and economic procedural legislation, where they 
ultimately found its implementation. Currently, the proposal of the People’s 
Deputy of Ukraine Fris I.P. is being discussed in the scientific law society 
(Authors: Fris I.P., Khavroniuk M.I., Fris P.L.). 
They introduced into the Verkhovna Rada of Ukraine the Draft Law 
№ 2741 “On amendments to the Criminal Procedure Code of Ukraine 
and the Code of Ukraine on administrative offenses regarding conducting 
an examination on legal issues” (hereinafter referred to as the Draft Law 
№ 2741). As a result of the study, it was established that its drafters did 
not take into account a number of objective reasons, most importantly 
the existing special laws that so far prevent the introduction of such 
“innovations” in the Criminal Procedure Code. 
It is concluded that in case of adoption of the said Draft Law, a number 
of existing laws and by-laws and regulations are violated, in particular: 
Article 1 of the CPC regarding the objectives of the criminal process; Part 
2 of Article 3 of the CPC stating that other terms used in this Code are 
determined by special rules in this Code and other laws of Ukraine; provisions 
of Article 102 of the CPC regarding the content of the expert opinion; 
imperative norm enshrined in Part 3 of Article 7 of the Law of Ukraine 
“On Forensic Expertise”, according to which forensic activities related 
to forensic examinations are carried out exclusively by state specialized 
institutions, and not by private experts, private expert organizations, higher 
legal education institutions (law faculties) etc. 
The developers of the Draft Law № 2741 also did not take into account 
the provisions of Article 2 of the Law of Ukraine “On Forensic Expertise”, 
according to which the legislation of Ukraine on forensic examination 

Key words:
criminal process, expert, forensic 
expert, legal expert, forensic expert 
activity.
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Закону), згідно з якими законодавство України про судову експертизу 
складається із цього Закону та інших нормативно-правових актів. 
Перелік проблем, які виникнуть із впровадженням інституту експерта 
з питань права та відповідної експертизи, можна продовжити. Загалом 
для запровадження інституту експерта з питань права у Кримінальному 
процесуальному кодексі України відсутні правові підстави, соціальний 
запит і практична необхідність.
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consists of this Law and other regulatory legal acts. The list of problems 
that will arise with the use of an institute of an expert on legal issues 
and relevant examination can be continued. Conclusion: there are no 
legal grounds, social demand and practical necessity for the establishment 
of the institute of a legal expert in the Criminal Procedure Code of Ukraine.

Вступ. Проблематику статусу судового екс-
перта як учасника кримінального провадження 
у свій час досліджували такі відомі науковці як 
В.Д. Арсеньєв, К.К. Абакіров, Л.Є. Владимиров, 
А.І. Вінберг, Ю.М. Грошевий, Н.І. Клименко, 
В.В. Коваленко, В.Д. Спасович і багато інших.

Не менш відомі вчені досліджували і продов-
жують дослідження статусу судового експерта 
в інших видах проваджень. Адже 15 грудня 
2020 року виповниться уже три роки з часу 
набуття чинності численними змінами у вітчиз-
няному процесуальному законодавстві, в тому 
числі у цивільному і господарському процесу-
альному законодавстві. 

«Реформа процесуального законодавства торк-
нулася фактично всіх інститутів цивільного про-
цесу, а в окремих випадках запровадила низку 
нових, які досі були не відомими і зустрічалися 
здебільшого на шпальтах наукових видань із про-
блем компаративістики, де аналізувався іноземний 
досвід і можливості його рецепції. Однією з новел 
ЦПК України та й власне інших процесуальних 
кодексів, яка стосується не тільки суду чи сторін 
процесу, але і опосередковано правників-теоре-
тиків, є експерт з питань права» [1]. Законодавчі 
новації негайно викликали жваву дискусію серед 
науковців і практиків з діапазоном аргументів від 
«а яка необхідність, не потрібно» до «чому ні, 
чому не так?», яка далека до завершення.

Зазначимо, що подібне новаторство до остан-
нього часу чинний Кримінальний процесуальний 
кодекс України [2] (далі – КПК) благополучно 
оминав. Але 15 січня 2020 року на офіційному 
веб-сайті Верховної Ради України під № 2741 опу-
бліковано внесений народним депутатом України 
І.П. Фрісом законопроект «Про внесення змін до 
Кримінального процесуального кодексу України 
та Кодексу України про адміністративні правопо-
рушення щодо проведення експертизи з питань 
права» [3] (далі – законопроект № 2741), підго-
товлений у співавторстві з двома докторами юри-
дичних наук, професорами, відомими фахівцями 
в галузі права.

Враховуючи очевидний прогресивізм ідеї про 
запровадження у кримінальному процесуальному 
і адміністративному законодавстві правового 
інституту експерта з питань права, залишаючи на 
потім питання щодо критеріїв оцінки «визнано-
сті» експертів з питань права і доцільності вне-
сення змін до Кодексу України про адміністра-

тивні правопорушення (далі – КУАП), вважаємо 
за необхідне насамперед дослідити доцільність 
і правомірність подібного «вторгнення» у сферу 
дії КПК і водночас у сферу судової експертизи.

Метою статті є дослідження обґрунтованості, 
наявності соціального запиту і практичної необ-
хідності внесення змін до чинного КПК України 
щодо впровадження інституту експерта з питань 
права і проведення експертизи з питань права 
у кримінальному провадженні.

Виклад основного матеріалу. Законопроек-
том № 2749 передбачається внести до чинного 
КПК такі зміни: 1) доповнити п. 25 ч. 1 ст. 3 після 
слова «експерт» словами «експерт з питань 
права»; 2) друге речення ч. 1 ст. 242 виключити; 
3) доповнити ст. 242-1 таким змістом:

Стаття 242-1. Експерт з питань права
1. Як експерт з питань права може бути 

залучена особа, яка має науковий ступінь док-
тора юридичних наук або атестата професора 
та є визнаним фахівцем у галузі права. Рішення 
про допуск до участі у справі експерта з питань 
права та долучення його висновку до матеріалів 
справи ухвалюється судом за клопотанням сто-
рони кримінального провадження, потерпілого, 
представника юридичної особи, щодо якої здійс-
нюється провадження, або з власної ініціативи.

2. Експерт з питань права зобов’язаний 
надати обґрунтований та об’єктивний пись-
мовий висновок на поставлені йому питання; 
з’явитися до суду за його викликом; роз’яснити 
свій висновок і відповідати на поставлені судом 
питання. За відсутності заперечень учасників 
кримінального провадження експерт з питань 
права може брати участь у судовому засіданні 
в режимі відеоконференції.

3. Експерт з питань права має право знати 
мету свого виклику до суду; відмовитися від уча-
сті у судовому провадженні, якщо він не володіє 
відповідними знаннями; на оплату послуг  і на ком-
пенсацію витрат, пов’язаних із викликом до суду. 

4. Експерт з питань права не має права пере-
доручати проведення експертизи іншій особі».

Після ознайомлення із запропонованим тек-
стом нової ст. 242-1 КПК відразу виникає думка 
щодо зайвості її частини четвертої, оскільки з ура-
хуванням вимог юридичної техніки (щодо стисло-
сті і чіткості формулювання тексту проекту нор-
мативно-правового акта) її частину другу можна 
було викласти таким чином: «2. Експерт з питань 
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права зобов’язаний особисто провести експертизу 
(експертне дослідження): …» і далі за текстом. 
У такому випадку частина четверта цієї статті 
неодмінно виявиться зайвою. Це ознака того, що 
пропозиції авторів-розробників готувалися поспі-
хом, без належного опрацювання змісту і тексту 
вказаної новації.

У Пояснювальній записці до законопро-
екту № 2741 [4] зазначено, що хоча ст. 242 КПК 
України не допускається проведення експертизи 
для з’ясування питань права, проблемні питання 
права виникають практично у будь-якому кри-
мінальному провадженні. Насамперед йдеться 
про кримінально-правову кваліфікацію, правила 
здійснення якої не урегульовані ні в Криміналь-
ному, ні у Кримінальному процесуальному кодек-
сах України, а визначаються лише в підручниках, 
навчальних посібниках, коментарях до Кримі-
нального кодексу України тощо. Тому адвокати, 
прокурори і суди всупереч обмеженню, встанов-
леному у ст. 242 КПК України, змушені звертатися 
до авторитетних вчених у галузі кримінального 
права або до вищих закладів освіти юридичного 
профілю чи відповідних наукових установ з про-
ханням висловити свою позицію з тих чи інших 
питань, і висновки цих вчених (закладів, установ) 
фактично беруться до уваги при вирішенні склад-
них правових питань. 

Оскільки закон не допускає проведення екс-
пертизи для з’ясування питань права у криміналь-
ному провадженні, зазначені висновки готуються 
іноді не визнаними фахівцями з питань криміналь-
ного права, а особами, які лише мають відповід-
ний науковий ступінь, ці висновки не визнаються 
висновками експертів, а фахівці, які їх складають, 
не викликаються до суду для надання роз’яснень 
і відповіді на запитання. Все це «спричиняє мож-
ливість низької якості висновків, написання в них 
будь-яких умовиводів на користь сторони, яка 
заплатила цьому фахівцю гроші тощо» [4]. Такі 
ризики будуть відсутні, якщо відповідні висно-
вки складатимуть «визнані» фахівці, особливо 
з питань кримінально-правової кваліфікації, що 
взагалі є функцією сторони обвинувачення і суду.

На нашу думку, доводи авторів-розробників 
законопроекту № 2741 не переконливі, не ґрун-
туються на положеннях чинного законодавства 
і законах логіки. Наприклад, не логічними і не 
співвідносними є авторські висновки про те, що 
«оскільки закон не допускає проведення експер-
тизи з питань права у кримінальному провадженні, 
зазначені висновки готуються іноді не визнаними 
фахівцями», ніби якщо висновки готуватимуться 
«визнаними», то закон проведення таких експер-
тиз допускатиме.

Доводи на користь змін також сформульовані 
нечітко, неоднозначно. Так, у Пояснювальній 

записці є твердження, що висновки вчених «фак-
тично беруться до уваги», а далі йдеться, що «ці 
висновки не визнаються висновками експертів» 
(через «невизнаність» фахівців) без наведення 
прикладів, номерів конкретних кримінальних про-
ваджень, у яких висновки вчених бралися до уваги 
судом, а у яких ні, без пропозицій авторів щодо 
вирішення наявних колізій, пробілів, конкуренції 
законів, і тих, які неодмінно матимуть місце.

Обговорюючи підстави для впровадження до 
чинного КПК нового інституту експерта з питань 
права, слід погодитися з тим, що адвокати, про-
курори і суди дійсно час від часу звертаються до 
закладів освіти юридичного профілю і авторитет-
них вчених щодо надання окремих консультацій 
або колективних висновків (думок) вчених сто-
совно певного складного питання. Але письмова 
відповідь (роз’яснення, консультація, висновок) 
вченого (вчених) не перетворює її на процесуаль-
ний документ – «висновок експерта» у значенні 
ст. 101 КПК, а зміст такого висновку вченого (вче-
них) за визначенням не відповідатиме ст. 102 КПК 
щодо змісту висновку експерта, оскільки в ньому 
повинно бути вказано, коли, де, ким (ім’я, освіта, 
спеціальність, свідоцтво про присвоєння кваліфі-
кації судового експерта, стаж експертної роботи, 
посада експерта) [2], які не можуть бути зазна-
чені (записані) з тих зрозумілих причин, що нині 
атестованих експертів з питань права, які б при-
значалися у встановлений процесуальним зако-
ном спосіб і проводили судову експертизу згідно 
затверджених методик, в Україні немає. І саме 
з цих, а не надуманих підстав, суди не визнають 
висновки вчених за висновки судових експертів.

Це слід сприймати як підтвердження того, що 
викладені у Пояснювальній записці до законопро-
екту № 2741 доводи авторів-розробників, є, м’яко 
кажучи, не дуже переконливими. До того ж, його 
автори мають бути свідомі того, що внесення зако-
нодавчих змін лише до одного КПК проблематику 
(якщо така взагалі існує) або завдання (можливо 
кимось поставлене) щодо впровадження нового 
виду судової експертизи жодним чином не вирішує.

Привертає увагу і той факт, що назва законо-
проекту «Про внесення змін до Кримінального 
процесуального кодексу України та Кодексу 
України про адміністративні правопорушення 
щодо проведення експертизи з питань права» не 
відповідає його змісту, оскільки за змістом зако-
нопроекту № 2741 пропонується впровадити 
інститут судового експерта з питань права, у той 
час як у назві йдеться про впровадження експер-
тизи з питань права, що не одне і теж. 

Подальше вивчення законопроекту № 2741 
викликає ще більше питань стосовно його мети, 
до змісту, використаної юридичної техніки тощо. 
До того ж ініціатори нововведення до КПК «щодо 
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проведення експертизи з питань права» не ураху-
вали, що КПК – це закон, який визначає порядок 
кримінального провадження в Україні (ст. 1 КПК), 
а законом, який визначає правові, організаційні, 
фінансові основи судово-експертної діяльності, 
в тому числі і правовий статус судового експерта, 
є спеціальний («базовий») Закон України «Про 
судову експертизу» [5]. 

Вказані закони мають різне соціальне при-
значення, виконують різні функції, регулюють 
різні правовідносини. Тому без внесення змін 
до Закону України «Про судову експертизу» (або 
його видання в новій редакції), без відповідних 
змін до низки підзаконних нормативно-правових 
актів сфери судової експертизи, новели про інсти-
тут експерта з питань права і експертизу у кримі-
нальному провадженні у випадку внесення таких 
змін лише до КПК не «запрацюють» (залишаться 
«мертвонародженими»). А таких змін необхідно 
буде внести чимало не тільки до Закону України 
«Про судову експертизу», якщо, звичайно, на те 
буде воля законодавця.

Також слід зауважити, що, пропонуючи допов-
нити п. 25 ч. 1 ст. 3 КПК «Визначення основних 
термінів Кодексу» після слів «експерт» словами 
«експерт з питань права», автори-розробники 
законопроекту не звернули увагу на низку інших 
законодавчих приписів, які забороняють чи 
в інший спосіб стоять на перешкоді запропонова-
ним «новаціям».

По-перше, автори не взяли до уваги приписи 
ч. 2 ст. 3 КПК, згідно яких «інші терміни, що 
вживаються в цьому Кодексі, визначаються спе-
ціальними нормами у цьому Кодексі та інших 
законах України». Отже, якщо у ст. 3 чинного 
КПК термін «експерт з питань права» відсут-
ній, то його насамперед слід шукати в Законі 
України «Про судову експертизу». За його від-
сутності необхідно вносити до цього спеціаль-
ного закону відповідні зміни, закріпити новий 
для галузі судової експертизи термін, а вже 
потім займатися його ретермінологізацією до 
кримінальної процесуальної галузі права, а не 
пропонувати нові терміни безпосередньо до 
КПК, створюючи правові колізії, які не мож-
ливо буде вирішити без внесення змін до «базо-
вого» Закону.

По-друге, пропонуючи доповнити п. 25 
ч. 1 ст. 3 КПК «Визначення основних термінів 
Кодексу» після слова «експерт» словами «екс-
перт з питань права», і тим самим визнаючи ці 
поняття різними, а не як ціле і частину, автори 
у своїх пропозиціях чомусь зупинилися, не про-
понують доповнити чинний КПК ст. 243-1 або 
змінити ст. 243, доповнивши її назву після слова 
«експерта» словами «експерта з питань права», 
а також доповнити ст. 243 ч. 2 такого змісту: 

«2. Експерт з питань права допускається до 
участі у справі ухвалою суду за клопотанням 
сторони кримінального провадження, потерпі-
лого, представника юридичної особи, щодо якої 
здійснюється провадження, або з власної ініці-
ативи. У тому ж порядку до матеріалів справи 
долучається висновок експерта з питань права, 
якщо експертиза була проведена на підставі 
договору». Також нам здається не логічним, що 
відповідні зміни не були запропоновані внесен-
ням до ст.ст. 84-89, 244, 245 КПК та низки інших.

По-третє, автори-розробники не взяли до 
уваги закріплену у ч. 3 статті 7 Закону України 
«Про судову експертизу» імперативну норму, 
згідно якої судово-експертна діяльність, пов’я-
зана з проведенням криміналістичних, судо-
во-медичних і судово-психіатричних експертиз, 
здійснюється виключно державними спеціалізо-
ваними установами [5], а не вищими юридич-
ними навчальними закладами, де здебільшого 
і працевлаштовані відомі, авторитетні, визнані 
фахівці в галузі права.

По-четверте, не були враховані положення 
ст. 2 Закону України «Про судову експертизу», 
згідно з якими законодавство України про судову 
експертизу складається із цього Закону та інших 
нормативно-правових актів (далі – НПА). До 
таких, зокрема, належать підзаконні НПА: «Нау-
ково-методичні рекомендації з питань підготовки 
та призначення судових експертиз та експерт-
них досліджень» і «Інструкція про призначення 
та проведення судових експертиз та експертних 
досліджень» [6]; «Положення про Центральну 
експертно-кваліфікаційну комісію при Міністер-
стві юстиції України та атестацію судових екс-
пертів» [7], яке визначає завдання ЦЕКК, порядок 
підготовки та стажування фахівців, які мають 
намір отримати або підтвердити кваліфікацію 
судового експерта в ЦЕКК, порядок проведення 
атестації, видачі свідоцтва про присвоєння квалі-
фікації судового експерта тощо та інші норматив-
но-правові акти. 

Вказане Положення регулює як порядок підго-
товки (стажування) працівників державних нау-
ково-дослідних установ судових експертиз, які 
мають намір отримати кваліфікацію судового екс-
перта, так і підготовку фахівців, які не є працівни-
ками державних спеціалізованих установ і мають 
намір отримати кваліфікацію судового експерта. 
Така підготовка здійснюється за програмою підго-
товки з теоретичних, організаційних і процесуаль-
них питань судової експертизи Інститутом права 
та післядипломної освіти Міністерства юстиції 
України та НДУСЕ, які мають відповідну ліцен-
зію на здійснення освітньої діяльності в галузі 
підвищення кваліфікації за програмою підготовки 
відповідних експертних спеціальностей.
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Як бачимо, порядок підготовки і отримання 
свідоцтва судового експерта є процедурою непро-
стою і затратною як для державних установ, так 
і для фахівців, які не є працівниками державних 
спеціалізованих установ і мають намір отримати 
кваліфікацію судового експерта, оскільки за про-
ходження підготовки (стажування) такі фахівці 
вносять плату до відповідних установ, розмір якої 
визначається відповідно до кошторису витрат. 
Тому необгрунтованим здається і висновок Комі-
тету Верховної Ради України з питань бюджету, 
що законопроект № 2741 прямо не впливає на 
показники бюджетів, і що реалізація його поло-
жень може здійснюватися в межах коштів, які 
щорічно передбачаються в Державному бюджеті 
на судову владу [3]. 

Також сумнівною щодо її практичного втілення 
є пропозиція автора законопроекту № 2741 сто-
совно встановлення права експерта на оплату його 
послуг і на компенсацію витрат, пов’язаних із 
викликом до суду, сумнівною є і законність оплати 
коштами платників податків послуг експерта, 
прізвище якого відсутнє у Державному реєстрі 
атестованих судових експертів. 

По-п’яте, не було враховано організаційно-пра-
вовий, в тому числі фінансовий складник прак-
тичного впровадження нового інституту судової 
експертизи з питань права, оскільки підготовка 
такого рівня судових експертів безперечно буде 
коштовною, потребуватиме видатків із бюджету на 
відповідні дослідження, опрацювання їх результа-
тів, розроблення і затвердження нових експерт-
них методик, положень, рекомендацій, інших 
нормативів. Адже у ст. 8 Закону України «Про 
судову експертизу» чітко прописано, що мето-
дики проведення судових експертиз (крім судо-
во-медичних і судово-психіатричних) підлягають 
атестації та державній реєстрації в порядку, що 
визначається Кабінетом Міністрів України. Тому 
і ці обставини мали б враховувати як автори-роз-
робники законопроекту № 2741, так і зацікавлені 
в цій новації визнані фахівці в галузі права, які 
завдяки своїм науковим працям, знанням, званням 
і практичному досвіду роботи (служби) можуть 
збільшити свої статки.

Викладене вище свідчить і про помилко-
вість висновку Комітету Верховної Ради України 
з питань бюджету, згідно якого законопроект 
№ 2741 не має прямого впливу на показники 
бюджетів, і що реалізація його положень може 
здійснюватися в межах коштів, які щорічно 
передбачаються в Державному бюджеті на судову 
владу [3]. Не треба бути економістом чи фінанси-
стом, щоб зрозуміти, що кошти на наукові дослі-
дження НДУСЕ Міністерства юстиції України, 
в тому числі на розроблення нових методик, 
мають цільове призначення і не мають відно-

шення до видатків судової влади, на які посила-
ється Бюджетний комітет ВР України.

По-шосте, не був врахований етичний склад-
ник такої пропозиції, хоча натепер ще не відома 
офіційна позиція суддівської спільноти стосовно 
спроби законодавчо закріпити «меншовартість» 
українського судді порівняно з «визнаними». 
Невипадково в узагальнюючому висновку Голов-
ного науково-експертного управління Верхов-
ної Ради України (далі – ГНЕУ) на законопроект 
№ 2741 звертається увага на обов’язкові вимоги 
до претендентів на посади суддів, які, на нашу 
думку, і є (і мають бути) експертами з питань 
права, оскільки згідно з чинним законодавством 
про судоустрій і статус суддів претенденти на 
посади повинні мати вищу юридичну освіту 
і стаж професійної діяльності не менше 5 років.

Тому слід погодитися з висновком ГНЕУ про 
відсутність доцільності у проведенні експертизи 
з питань права в межах кримінального прова-
дження, віднесення експерта з питань права до 
учасників кримінального провадження і  пропо-
зицією, що за результатами розгляду у першому 
читанні законопроект доцільно відхилити.

Такий висновок експертів ГНЕУ наводить на 
думку, що вони, можливо, прийняли до уваги ті 
обставини, що подібна ініціатива, в разі її впро-
вадження законодавцем, окрім усього іншого, 
потребуватиме не тільки відповідних змін до 
низки нормативно-правових актів, але й розв’я-
зання складного блоку організаційно-правових, 
у чому числі фінансових проблем, починаючи із 
розроблення й затвердження питань, які ставити-
муться на вирішення експертам з питань права, 
розроблення та атестації методик проведення екс-
пертиз з питань права, і завершуючи унормуван-
ням змісту та форми висновку такого експерта.

Оскільки у законопроекті № 2741 пропону-
ється встановити для експерта з питань права як 
обов’язковий науковий ступінь доктора юридич-
них наук і вчене звання професора, то Кабінету 
Міністрів України, відповідним міністерствам 
і відомствам (у випадку прийняття цього зако-
нопроекту) необхідно буде подбати про належ-
ний фаховий рівень і відповідну оплату праці 
тих фахівців, які будуть займатися підготовкою 
докторів юридичних наук, професорів до май-
бутньої діяльності в якості судових експертів, 
в тому числі їх навчанням: 1) за програмою під-
готовки з теоретичних, організаційних і проце-
суальних питань судової експертизи, 2) за про-
грамами підготовки з відповідних експертних 
спеціальностей (можливо по галузях права), 
їх стажуванням і атестацією. Перелік проблем, 
які виникнуть із впровадженням інституту екс-
перта з питань права та відповідної експертизи, 
можна продовжити. 
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Спостерігаючи актуалізацію проблематики 
впровадження в процесуальне законодавство 
України нового правового інституту експерта 
з питань права, полярність поглядів науков-
ців і практиків на таку новацію, погоджуємося  
самі і запрошуємо колег до продовження науко-
вої дискусії.

Висновки. З урахуванням викладеного вище, 
доходимо логічного висновку, що для запрова-
дження у Кримінальному процесуальному кодексі 
України нового правового інституту експерта 
з питань права відсутні правові підстави, соці-
альний запит і практична необхідність, тобто, для 
такої новації час ще не настав.
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Окремі аспекти участі перекладача в кримінальному провадженні
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вул. Жуковського, 70Б, Запоріжжя, Україна
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Стаття присвячена вивченню окремих аспектів участі перекладача 
в кримінальному провадженні, визначення його правового статусу, 
умов залучення й кримінальної відповідальності. Автор провів 
ретельний і всебічний аналіз наукової літератури щодо вивчення 
основних принципів участі й статусу перекладача як учасника 
кримінального провадження.
Проаналізовано основні аспекти й досвід впровадження спеціальної 
термінології, статусу й функцій перекладача як учасника 
кримінального процесу.
Проведено ретроспективний аналіз наукової бази, міжнародного 
досвіду й виділені ключові правові акти, що стосуються участі 
та функцій перекладача в кримінальному процесі, під час екстра-
диції в міжнародній практиці й різних посередництв у кримі-
нальному судочинстві.
Мета дослідження – проаналізувати окремі аспекти участі перекладача 
в кримінальному провадженні, виявити необхідність залучення 
перекладача в кримінальному процесі для забезпечення захисту 
законних інтересів і прав учасників кримінального судочинства.
Стаття присвячена питанню правового регулювання участі 
перекладача в юридичній практиці. Простежується досвід учених 
щодо рекомендацій стосовно правового статусу перекладача, його 
функцій і необхідності участі в кримінальному провадженні.
Вивчено багатопланову участь перекладача в кримінальному 
провадженні та її основні характеристики для використання в юридичній 
практиці. Підкреслюється важливість й актуальність правового статусу 
перекладача в кримінальному провадженні. Розкривається порядок 
залучення та участі перекладача в кримінальному провадженні 
з зазначенням чіткого алгоритму дій відповідальних осіб.
Розглянуто багатоаспектність участі перекладача в кримінальному 
процесі та її основні характерні різновиди використання 
у правовій практиці. Встановлено, що необхідною умовою успішного 
міжнародного кримінального провадження є чітко регламентована 
участь перекладача як учасника кримінального провадження.
Результати дослідження ще раз довели, що необхідною умовою 
успішного міжнародного кримінального провадження є чітко 
регламентована функція перекладача як учасника кримінального 
провадження.
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The article is dedicated to the civil law aspects of the transfer to the criminal 
justice, the legal status, the brain and criminal justice. The author of provisional 
and all-round analysis of science and literature with the main principles 
of participation and status is the transfer of the status of a participant in 
criminal conduct.
The main aspects are analyzed and the delivery of special terminology, status 
and function transfer as a participant in the criminal process.
A retrospective analysis of the science base has been carried out, international 
acquisitions and views of legal keys have been analyzed, participation 
and functional transfer are foreseen in criminal proceedings, at most hourly 
international practice.
The purpose of the study is to analyze certain aspects of the translator's 
participation in criminal proceedings, to identify the need to involve 
an interpreter in criminal proceedings to ensure the protection of the legitimate 
interests and rights of participants in criminal proceedings.
The article is dedicated to the provision of legal regulation of participation 
in the transfer of jurisprudence in practice. To prostitute yourself for more 
advice on the recommendations of the legal status of the transfer, their 
functions and necessary participation in the criminal conduct.
The multifaceted participation of an interpreter in criminal proceedings and its 
main characteristics for use in legal practice are studied. The importance 
and relevance of the legal status of an interpreter in criminal proceedings 
is emphasized. The procedure for involving and participating an interpreter 
in criminal proceedings is revealed, indicating a clear algorithm of actions 
of responsible persons.
The multifaceted participation of an interpreter in criminal proceedings 
and its main characteristic uses in legal practice are considered. It is 
established that a necessary condition for successful international criminal 
proceedings is a clearly regulated participation of an interpreter as 
a participant in criminal proceedings.
The results have been brought up once more, with the necessary mental 
wisdom of a successful international criminal provocation є the rules for 
transferring to the participant of a criminal provocation are clearly regulated.

Key words:
translator, criminal proceedings, 
Ukrainian legislation, legal 
proceedings, court hearings.

Separate aspects of participation of the translator in criminal production

Skryabin A. N.
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skriabinadvokat@gmail.com

Судово-правова реформа в Україні орієнтована 
на захист загальнолюдських цінностей, які зазна-
чені в Конституції України та в багатьох міжнарод-
них актах. Це зумовлює необхідність подальшого 
розвитку та вдосконалення судової процедури, 
в тому числі щодо визначення мови судочинства 
й процесуального статусу перекладача.

Одним із суб’єктів кримінального прова-
дження, які покликані сприяти ходу криміналь-
ного процесу, є перекладач. Не маючи у справі 
власного інтересу, він повинен допомагати забез-

печенню реалізації прав інших учасників процесу 
на судовий захист, справедливий судовий розгляд 
і, в кінцевому результаті, виконанню завдань кри-
мінального процесу [1, с. 26].

Конвенція з прав людини та основоположних 
свобод, ратифікована Законом України № 475/97-ВР 
від 17 липня 1997 р., у п. 1 (е) ст. 6 серед обов’яз-
кових складових частин права на справедливий 
суд визначає право обвинуваченого у вчиненні 
кримінального правопорушення одержувати 
безоплатну допомогу перекладача у випадку, 
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якщо він не розуміє мови, яка використовується 
в суді, або не розмовляє нею. Допомога пере-
кладача надається особам з метою забезпечення 
рівності й змагальності та має на меті запобі-
гання будь-якій нерівності між обвинуваченим, 
який не знає мови, що використовується в суді, 
та обвинуваченим, який розуміє цю мову й роз-
мовляє нею [2, с. 338].

Питання залучення перекладача в криміналь-
ному судочинстві у своїх роботах розглядали 
Г. П. Саркисянц, Г. В. Абшилаві, Г. Я. Імамутди-
нова, І. І. Бунова, А. В. Гуськова [4, с. 67].

Перекладач сам собою не є джерелом доказів, 
але виконує найважливішу роль у процесі їх отри-
мання. Тому не слід прирівнювати участь у про-
цесі свідків й експертів до участі в провадженні 
перекладачів [3, с. 263].

Проведений аналіз наукової літератури дає 
змогу окреслити актуальність досліджень про-
цесуального порядку залучення перекладача 
до участі в кримінальному судочинстві, визна-
чення форми й способів використання спеціаль-
них знань перекладача в кримінальному про-
цесі та проблеми принципу мови судочинства 
в сучасних умовах. 

Незважаючи на велику кількість наукових 
публікацій різних учених, проблема обумовлено-
сті участі перекладача в кримінальному судочин-
стві досі остаточно не вирішена. 

Мета роботи полягає в аналізі окремих аспек-
тів участі перекладача в кримінальному про-
вадженні, в розкритті необхідності перекладача 
в кримінальному судочинстві для забезпечення 
захисту законних інтересів і прав учасників кри-
мінального провадження.

Чинним законодавством України перекладач 
віднесений до учасників кримінального прова-
дження на рівні з адвокатом, експертом і спеці-
алістом (Кримінальний процесуальний кодекс) 
[5, с. 30].

М. А. Джафаркулієв вважає, що перекла-
дачем є особа, яка досягла повноліття, досить 
добре володіє мовами й спеціальною терміноло-
гією, знання яких необхідні для повного, точного 
виконання ним у межах слідчих і судових дій 
перекладу; що не виконує функції інших учас-
ників процесу й не перебуває з ними в родинних 
зв’язках; не зацікавлена в результаті справи; яка 
приймає на себе функції перекладу й призначена 
органом дізнання, слідчим, прокурором або судом 
у випадках, передбачених в законі [6, с. 184].

Великий інтерес зі створення й регулювання 
роботи бюро перекладачів представляє досвід 
інших держав. Так, наприклад, в Німеччині пере-
кладачі складають іспити при торгово-промисло-
вих палатах відповідних земель і призначаються 
на посаду судами. Титул присяжного перекла-

дача, що має власну іменну печатку (штемпель), – 
вельми престижне звання. Присяжний перекладач 
перекладає в судах, нотаріальних конторах, в полі-
ції, рацсі й відомствах, які відповідають за про-
писку й реєстрацію населення. Офіційні установи 
на території Німеччини не визнають переклади, 
зроблені іноземними фірмами, будь то переклади 
з російської, англійської, французької, арабської 
чи іншої мови. Присяжний перекладач, як і нота-
ріус, несе особисту відповідальність за шкоду, 
заподіяну в результаті вчинення ним посадових 
помилок, і його трудова діяльність строго регулю-
ється межами посадових обов’язків [1, с. 53]. 

У Польщі питання підбору перекладача вре-
гульовані розпорядженням міністра юстиції від 
8 червня 1987 г. «Про судових експертів і пере-
кладачів». Цим розпорядженням голові суду 
надано право складання спеціальних списків 
експертів і перекладачів, з яких вони вибира-
ються судом для виконання обов’язків по кон-
кретній справі. Перекладачі підбираються за 
відповідними мовами й мовою глухонімих і вно-
сяться в список за погодженням з установою, де 
вони працюють постійно; термін їх перебування 
в списку не визначений (експерти вносяться 
в список на п’ятирічний термін). Крім відповід-
ності певним професійним вимогам, кандидати, 
яких вносять до списку, повинні бути громадя-
нами Польщі не молодше 25 років і мати повну 
правоздатність і дієздатність. Нагляд за діяль-
ністю експертів і перекладачів покладено на 
голову відповідного суду [1, с. 54].

Часто перекладача використовують під час 
екстрадиції у міжнародній практиці. Екстради-
ція включає: офіційне звернення про встанов-
лення місця перебування на території запитуваної 
держави особи, яку необхідно видати, та видачу 
такої особи, перевірку обставин, що можуть пере-
шкоджати видачі; прийняття рішення про запит; 
фактично передачу такої особи під юрисдикцію 
держави, що зробила запит. Тік, відповідно до 
положень глави 44 Кримінального процесуаль-
ного кодексу України (далі – КПК України) між-
народна правова допомога відносно видачі осіб, 
які вчинили кримінальне правопорушення, може 
полягати у таких діях: 1) зверненні до іноземної 
держави про видачу особи; 2) провадженні від-
носно розгляду клопотань іноземної держави про 
видачу особи [5, с. 137].

А. В. Гуськова досить широко розглядає 
особливості діяльності перекладача в межах 
міжнародного співробітництва в криміналь-
них справах, вивчає регламентацію його участі 
в кримінальному судочинстві й доводить, що 
роль перекладача в кримінально-процесуаль-
ному провадженні має не тільки науковий, але 
й практичний інтерес [4, с. 241].
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Функція перекладача в кримінальному судо-
чинстві – інформаційно-комунікаційне й інтер-
претаційне посередництво, яке включає в себе 
переклад інформації, яка подається усно, пись-
мово або конклюдентно. Якісна реалізація 
функції перекладача передбачає не тільки ком-
петентний, але й чесний переклад інформації, 
а також чесне посередництво перекладача між 
сторонами і судом.

Як зазначено у ст. 30 КПК України, перекладач 
зобов’язаний подавати органу, який веде кримі-
нальний процес, документи, що підтверджують 
його кваліфікацію перекладача; точно і повно 
виконувати доручений йому переклад; до пере-
кладача повинні пред’являтися вимоги вільного 
володіння мовою судочинства й мовою, якою роз-
мовляє особа, яка бере участь у справі (наявність 
документа про спеціальну лінгвістичну або філо-
логічну освіту не є обов’язковою). На перекла-
дача покладено обов’язок прибути за викликом 
до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду; 
заявити самовідвід за наявності обставин, перед-
бачених КПК; здійснювати повний і правильний 
переклад, посвідчувати правильність перекладу 
своїм підписом; не розголошувати без дозволу 
слідчого, прокурора, суду відомості, які безпо-
середньо стосуються суті кримінального прова-
дження та процесуальних дій, що здійснюються 
(здійснювалися) під час нього та які стали відомі 
перекладачу у зв’язку з виконанням ним своїх 
обов’язків [5, с. 85]. 

У науковій спільноті багато різних підходів до 
визначення участі перекладача в кримінальному 
провадженні. Так, В. В. Назаров та Г. М. Омелья-
ненко констатують, що «перекладач – це суб’єкт 
кримінального провадження, що володіє мовою, 
якою відбувається судочинство, і мовою, якою 
володіє підозрюваний, обвинувачений, підсудний, 
і призначений особою, яка проводить дізнання, 
слідчим, прокурором, суддею (судом) для пере-
кладу слідчих і судових дій, документів» [7, 128].

На думку О. П. Кучинської, правильне й повне 
визначення процесуального становища перекла-
дача полягає в наступному: перекладачем у кримі-
нальному провадженні є особа, яка вільно володіє 
державною мовою, технікою спілкування з глу-
хими, німими та глухонімими особами, а також 
вільно володіє мовою учасника процесу, який 
потребує перекладу на мову, якою він володіє, 
та щодо якого винесено постанову (ухвалу) упов-
новаженими на те особами (органами) [8, с. 140].

Т. М. Кузик нагадує, що відповідно до вимог 
ч. 3 ст. 575 КПК України клопотання та інші доку-
менти підписуються слідчим, прокурором або 
суддею, засвідчуються печаткою відповідного 
органу та перекладаються мовою, передбаченою 
міжнародним договором України. За логікою 

ч. 3 ст. 575 КПК України такий переклад пови-
нен забезпечуватися слідчим, прокурором або 
суддею, які підготували відповідне клопотання. 
Таким чином, слідчий, прокурор чи суддя разом 
із прийняттям рішення про підготовку відпо-
відного клопотання повинен вирішити питання 
про залучення до справи перекладача. Вчений 
зазначає, що перекладачу обов’язково має бути 
роз’яснено його права й обов’язки, а також 
повідомлено про відповідальність за завідомо 
неправдивий переклад чи розголошення відомо-
стей, які стали йому відомі у зв’язку зі здійсню-
ваним перекладом [9, с. 3].

Нами проаналізовано норми КПК України, які 
врегульовують порядок залучення й участі пере-
кладача в кримінальному провадженні та роботи 
науковців. Т. М. Кузик звертає увагу на те, що 
залучення перекладача для перекладу клопо-
тання й додатків до нього передбачає виконання 
слідчим, прокурором, суддею таких дій: 1) здійс-
нення виклику перекладача в порядку, передба-
ченому ст. 135 КПК України; 2) пересвідчення 
перед наданням для перекладу документів в особі 
й компетентності перекладача та з’ясування від-
сутності підстав для відводу; 3) роз’яснення 
перекладачу його прав й обов’язків, передбаче-
них ч.ч. 2 і 3 ст. 68 КПК України; 4) попередження 
перекладача в порядку ч. 5 ст. 68 КПК України 
про встановлену законом відповідальність за 
завідомо неправильний переклад або за відмову 
без поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків; 5) надання перекладачу 
письмового клопотання й додатків для здійс-
нення перекладу на мову, передбачену міжна-
родним договором. Текст перекладу складається 
у двох примірниках, один з яких долучається до 
матеріалів кримінального провадження, а дру-
гий разом з оригіналами клопотання та додатків 
до нього передається до відповідного централь-
ного органу України в порядку, передбаченому 
ч. 4 ст. 575 КПК України [9, с. 4].

Ст. 384 Кримінального Кодексу України 
передбачає відповідальність за завідомо 
неправдивий переклад, тобто перекладач пови-
нен усвідомлювати, що робить неправдивий 
переклад. У зв’язку з помилковим сприйняттям 
подій, фактів або помилок у перекладі (в разі 
підтвердження таких фактів) кримінальна від-
повідальність не настає [8, с. 141].

У разі участі перекладача в процесуальних 
діях для забезпечення прав підозрюваного (обви-
нуваченого), що не володіє чи недостатньо воло-
діє державною мовою, і надання допомоги пра-
восуддю, перелік слідчих дій, проведених за його 
участі, значно розширюється [10, с. 260]. Фак-
тично перекладач може й повинен брати участь 
у всіх слідчих діях, якщо того вимагають орга-
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нізаційні засади й інтереси правосуддя, а також 
законодавчо встановлена необхідність забезпе-
чення прав осіб, які не володіють чи недостатньо 
володіють державною мовою [11, с. 255].

Отже, аналіз численних наукових праць, 
проведений нами стосовно аспектів обумовле-
ності участі перекладача в кримінальному про-
вадженні, дає змогу зробити висновок про важ-
ливість аналізу обумовленості та подальшого 
вдосконалення процесуальної регламентації 
участі перекладача в кримінальному судочин-
стві. Висловлені в цьому напрямі окремі пропо-
зиції щодо критеріїв допустимості участі особи 

в кримінальному провадженні як перекладача 
можуть бути основою для внесення відповідних 
змін і доповнень до статей КПК й інших норма-
тивно-правових документів, а також розглянуті 
як практичні рекомендації правозастосовцям 
і перекладачам.

Подальші перспективи дослідження ми вбача-
ємо в більш ґрунтовному визначенні участі пере-
кладача в кримінальному провадженні та закрі-
пленні його необхідності в законодавчій базі, 
створенні ефективної системи контролю за дотри-
манням норм і регламенту участі перекладача під 
час кримінально-процесуального провадження.
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Накладення арешту на майно в кримінальному провадженні: теорія та практика
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Прокуратура Волинської області, 
вул. Винниченка, 15, Луцьк, Україна
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Досліджено юридичну природу накладення арешту на майно 
в кримінальному провадженні. Залежно від мети застосування цього 
заходу забезпечення кримінального провадження визначено коло 
суб’єктів, на майно яких може бути накладено арешт. Проаналізовано 
нормативну базу щодо застосування цього заходу забезпечення 
кримінального провадження, питання дотримання слідчим, 
прокурором, слідчим суддею законності, верховенства права, інших 
правових приписів, що є гарантією захисту майнових прав громадян.
Досліджено функціональне призначення та механізм забезпечення 
права особи на недоторканність права власності. Акцентовано увагу 
на питаннях позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права 
на відчуження, розпорядження та/або користування майном, що 
призводить до суттєвого обмеження права власності особи. Робиться 
висновок, що відповідне обмеження є стримувальним чинником, що 
перешкоджає недобросовісному власнику чи володільцю реалізувати 
власний приватний інтерес усупереч інтересам публічним.
Проаналізовано питання визначення предмета арешту майна, 
виокремлено порушення закону, які допускають у таких випадках 
слідчий, прокурор. Акцентується увага на дотриманні балансу між 
завданнями охорони прав власника (володільця) майна й ефективної 
боротьби зі злочинністю. 
З урахуванням аналізу кримінального процесуального законодавства 
України, практики Верховного Суду, Європейського суду з прав 
людини досліджено питання скасування арешту майна й повноцінного 
поновлення права власника або володільця на відчуження, 
розпорядження та/або користування майном. Проаналізовано 
проблемні питання щодо повторного накладення арешту на майно 
в разі наявності судового рішення щодо скасування такого арешту.
Акцентовано увагу на підвищенні ролі й значення слідчого, 
прокурора, слідчого судді, суду щодо забезпечення повноцінної 
реалізації прав власності особи у випадку накладення арешту на 
майно, а також удосконалення процесуальних гарантій. З метою 
вироблення логічних і чітких дій сторони обвинувачення, слідчого 
судді, суду в разі необхідності накладення арешту на майно 
надано відповідні пропозиції до кримінального процесуального 
законодавства України.
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The legal nature of seizure of property in criminal proceedings has been studied. 
Depending on the purpose of this measure to ensure criminal proceedings, 
the range of entities whose property may be seized has been determined. The 
regulatory framework for the application of this measure to ensure criminal 
proceedings is analyzed, the issue of observance by the investigator, prosecutor, 
investigating judge of legality, rule of law, other legal prescriptions, which is 
a guarantee of protection of property rights of citizens.
The functional purpose and mechanism of ensuring the right of a person to 
the inviolability of property rights have been studied. Emphasis is placed on 
the issues of deprivation by the decision of the investigating judge or the court 
of the right to alienation, disposal and/or use of property, which leads to 
a significant restriction of property rights. It is concluded that the relevant 
restriction is a deterrent that prevents an unscrupulous owner or possessor 
from pursuing his or her own private interest contrary to the public interest.
The issue of determining the subject of seizure of property is analyzed, 
violations of the law committed by the investigator and prosecutor are 
singled out. Emphasis is placed on maintaining a balance between the tasks 
of protecting the rights of the owner (possessor) of property and the effective 
fight against crime.
Taking into account the analysis of the criminal procedural legislation 
of Ukraine, the practice of the Supreme Court, the European Court of Human 
Rights, the issue of lifting the seizure of property and full restoration 
of the owner’s right to alienate, dispose of and/or use property was investigated. 
Problematic issues related to re-seizure of property in case of a court decision 
to cancel such seizure are analyzed.
Emphasis is placed on increasing the role and importance of the investigator, 
prosecutor, investigating judge, court in ensuring the full realization of a person’s 
property rights when seizing property, as well as improving procedural 
guarantees. In order to build logical and clear actions of the prosecution, 
the investigating judge, the court, in case of need to seize property, appropriate 
proposals were submitted to the criminal procedure legislation of Ukraine.

Key words:
criminal proceedings, seizure 
of property, property rights, 
participants in criminal 
proceedings, revocation 
of seizure of property.

Implementation of property arrest in criminal proceedings: theory and practice
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The Prosecutor’s Office of the Volyn region 
Vynnychenko str., 15, Lutsk, Ukraine
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У кримінальному провадженні процедура 
накладення арешту на майно має важливе зна-
чення, оскільки створює реальні передумови 
для відновлення порушених майнових відносин, 
гарантує дотримання законних інтересів потерпі-
лих, цивільних позивачів, сприяє забезпеченню 
виконання судового рішення в частині можливої 
конфіскації, спецконфіскації майна, стягнення 
отриманої неправомірної вигоди.

Аналіз слідчої та судової практики, власний 
практичний досвід довели, що цей захід най-
більше застосовують під час досудового розслі-
дування, особливо у розслідуванні криміналь-
них правопорушень проти власності або у сфері 

господарської чи службової діяльності. Водно-
час належна правова регламентація діяльності 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в разі 
накладення арешту на майно, дотримання ними 
законності, верховенства права, інших право-
вих приписів стають гарантією захисту майно-
вих прав громадян і забезпечення передбаче-
них ч. 2 ст. 170 Кримінального процесуального 
кодексу України (далі – КПК України) результатів 
вирішення кримінального провадження.

Разом із тим позбавлення за ухвалою слідчого 
судді або суду права на відчуження, розпоря-
дження та/або користування майном у разі засто-
сування цього заходу призводить до суттєвих 
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обмежень прав власності особи, а іноді і їх пору-
шення. Динаміка змін кримінального процесуаль-
ного законодавства України щодо процесуального 
порядку накладення арешту на майно й порушення 
водночас питань відносно дотримання прав влас-
ника (володільця) майна зумовлюють необхідність 
проведення подальших досліджень щодо засто-
сування такої процедури. В Україні ці питання 
вивчали О. В. Баганець, О. В. Білоус, І. В. Гловюк, 
О. В. Капліна, Г. М. Куцкір, М. В. Лепей, Н. С. Мор-
гун, В. В. Назаров, О. Ю. Татаров, Л. Д. Удалова, 
О. Г. Шило та інші. Також вивчення криміналь-
ного процесуального законодавства України, літе-
ратурних джерел, статистичних матеріалів, судо-
во-слідчої практики дає право стверджувати, що 
на сучасному етапі вирішення проблеми накла-
дення арешту на майно, дотримання конституцій-
них прав людини під час його застосування вима-
гає якісно нових підходів.

Метою статті є дослідження юридичної при-
роди накладення арешту на майно в криміналь-
ному провадженні, виокремлення особливостей 
чинного законодавства щодо його застосування, 
дотримання прав власника (володільця) майна, 
виявлення в законодавстві прогалин, які потре-
бують свого доктринального аналізу й норматив-
ного врегулювання.

У ч. 1 ст. 170 КПК України зазначено, що аре-
штом майна є тимчасове, до скасування в уста-
новленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою 
слідчого судді або суду права на відчуження, роз-
порядження та/або користування майном, щодо 
чого є сукупність підстав чи розумних підозр 
вважати, що воно є доказом злочину, підлягає 
спеціальній конфіскації в підозрюваного, обви-
нуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації 
в юридичної особи для забезпечення цивільного 
позову, стягнення з юридичної особи отрима-
ної неправомірної вигоди, можливої конфіскації 
майна. За твердженням О. В. Капліної, О. Г. Шило, 
В. М. Трофименка цей захід завжди пов’язаний 
з обмеженням можливості особи відчужувати 
майно (заборона відчуження), а у випадку наяв-
ності обставин, які підтверджують, що незасто-
сування заборони або обмеження користування, 
розпорядження майном призведе до прихо-
вування, пошкодження, псування, зникнення, 
втрати, знищення, використання, перетворення, 
пересування, передавання й права користування, 
розпорядження ним (ч. 11 ст. 170 КПК України) 
[1, с. 232].

Узагальнення статистичних даних за останні 
роки свідчить, що слідчі значно частіше ініцію-
ють питання щодо накладення арешту на майно. 
Прикладом, у 2017 р. до судів першої інстан-
ції слідчими й прокурорами було направлено 
65 026 клопотань про надання дозволів на арешт 

майна, що в три, і навіть у п’ять разів більше, 
ніж у попередні роки, оскільки у 2016 р. направ-
лено 38 077 таких клопотань, у 2015 р. – 24 412 , 
у 2014 р. – 16 310, у 2013 р. – 15 511. Суди задо-
вольнили 52 108 клопотань, що також значно 
більше, навіть у кілька разів, ніж у минулі роки 
(у 2016 р. – 29 556, у 2015 р. – 19 069, у 2014 р. – 
12 588, у 2013 р. – 12 347) [2]. 

Таким чином, позбавлення за ухвалою слід-
чого судді або суду права на відчуження, розпоря-
дження та/або користування майном призводить 
до суттєвого обмеження права власності особи, 
яке отримало окреме нормативне закріплення 
як на міжнародному, так і на національному 
рівні. Зокрема, у ст. 17 Загальної декларації прав 
людини зазначається, що кожна людина має право 
володіти майном як одноособово, так і разом 
з іншими. Ніхто не може бути безпідставно поз-
бавлений свого майна [3]. Окремі правові поло-
ження щодо недоторканності права власності 
закріплені в ст. ст. 2, 9, 11, 14, 17 Міжнародного 
пакту про громадянські й політичні права [4], 
ст. 1 Конвенції ООН про боротьбу проти незакон-
ного обігу наркотичних засобів і психотропних 
речовин [5], ст. 1 Першого протоколу до Конвенції 
про захист прав людини і основоположних свобод 
[6] та інших документах.

Відповідно до ст. 41 Конституції України ніхто 
не може бути протиправно позбавлений права 
власності, право приватної власності є непоруш-
ним. Згідно з ч. 1 ст. 16 КПК України позбавлення 
або обмеження права власності під час криміналь-
ного провадження здійснюється лише на підставі 
вмотивованого судового рішення, ухваленого 
в порядку, передбаченому цим Кодексом. 

Європейський суд з прав людини (далі – 
ЄСПЛ) у своїх рішеннях неодноразово наголо-
шував, що кожна фізична та юридична особа має 
право мирно володіти своїм майном. Ніхто не 
може бути позбавлений своєї власності інакше, 
як в інтересах суспільства, на умовах, передба-
чених законом і загальними принципами між-
народного права. Будь-яке втручання публічної 
влади в право на повагу до власності має бути 
законним, держави уповноважені здійснювати 
контроль за використанням власності шляхом 
виконання законів. Обмеження у використанні 
приватної власності мають залишити власнику 
певний ступінь свободи, інакше такі обмеження 
рівнозначні позбавленню власності («Ісмаїлов 
проти Російської Федерації», «Спорронг і Лонн-
рот проти Швеції») [7; 8].

Зазначені доводи дають змогу дійти висновку, 
що у випадку накладення арешту на майно в кри-
мінальному провадженні власник або володілець 
такого майна наділений обмеженим суб’єктивним 
правом лише настільки, наскільки це допустимо 
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в умовах обмеження. Відповідне обмеження 
є стримувальним чинником, що перешкоджає 
недобросовісному власнику чи володільцю реа-
лізувати власний приватний інтерес усупереч 
інтересам публічним. За таких умов органи роз-
слідування мають можливість більшою мірою 
контролювати поведінку відповідних осіб, уста-
новлювати фактичну заборону на реалізацію 
визначених і конституційно закріплених прав.

Ми погоджуємося з думкою В. В. Назарова, 
що в разі використання такої обмежувальної 
діяльності в кримінальному провадженні відбува-
ється звуження прав певної особи, обмеження її 
певними умовами. Особа не може повною мірою 
розпоряджатися своїм майном. Правомірність 
відповідних обмежень виявляється в тому, що 
можливість обмеження (мета, підстави, ознаки) 
закріплена в законі; обмеження суворо регла-
ментуються нормативними правовими актами 
в частині визначення суб’єктів обмеження, а також 
його процедури (кримінально-процесуальної 
форми) та правових наслідків. Поняття «право-
мірність» у разі застосування обмеження прав має 
подвійне смислове навантаження: по-перше, під-
креслює правову природу обмеження, а по-друге, 
може бути використане для того, щоб відмежу-
вати правомірне обмеження від неправомірного 
(незаконні, або необґрунтовані обмеження прав, 
що мають місце під час провадження досудового 
розслідування). Будь-яке перевищення правомір-
ного обмеження конституційних прав є за своєю 
сутністю правопорушенням і передбачає юри-
дичну відповідальність [9, с. 108–109].

Г. М. Куцкір з цього приводу зазначила, що 
обмеження права власності в кримінальному про-
вадженні являють собою зовнішню дію на суб’єк-
тивне право власності конкретної особи, що 
позначається на відповідних кримінально-проце-
суальних правовідносинах з участю такої особи, 
тягне за собою виникнення певних правових 
труднощів, звуження, зменшення можливостей 
здійснення власником своїх повноважень і відо-
бражається в конкретних приписах власнику вчи-
нити певні дії або утриматися від їх учинення 
[10, с. 95]. На думку Н. С. Моргун, обмеження 
права власності є такою, що об’єктивно існує, 
обставиною тимчасового характеру, яка, позбав-
ляючи власника можливості здійснювати свої 
окремі повноваження, звужує його свободу в діях 
щодо належного йому майна [11, с. 29].

Початкове рішення про накладення арешту 
на майно приймають прокурор, слідчий за пого-
дженням з прокурором, а також цивільний пози-
вач – з метою забезпечення цивільного позову 
(ч. 1 ст. 171 КПК України), але лише слід-
чий суддя, суд, розглянувши клопотання, має 
право прийняти остаточне рішення про накла-

дення арешту на майно, обґрунтувавши його 
вказівкою на конкретні фактичні обставини  
(ст.ст. 172–173 КПК України).

Залежно від мети накладення арешту на майно 
законодавцем визначено коло суб’єктів, на майно 
яких може бути накладено арешт. Так, з метою 
забезпечення збереження речових доказів арешт 
може накладатися на майно будь-якої фізич-
ної або юридичної особи за наявності достатніх 
підстав вважати, що воно відповідає критеріям, 
визначеним у ст. 98 КПК. Таким чином, спектр дії 
слідчого, прокурора, слідчого судді, суду в цьому 
випадку дуже широкий, оскільки будь-яке майно, 
на думку слідчого, може бути пов’язане з кримі-
нальним провадженням чи бути речовим доказом, 
і лише прокурор і суд можуть погодитись або не 
погодитися з такою думкою.

Зазначимо, що в цьому випадку йдеться про 
осіб, які можуть бути учасниками кримінального 
провадження, а можуть і не мати процесуального 
статусу відповідного учасника, але володіти мате-
ріальними об’єктами, що були знаряддям учи-
нення кримінального правопорушення, зберегли 
на собі його сліди або містять інші відомості, які 
можуть бути використані як доказ факту чи обста-
вин, що встановлюються під час кримінального 
провадження, у тому числі предмети, що стали 
об’єктом кримінально протиправних дій, гроші, 
цінності та інші речі, набуті кримінально проти-
правним шляхом або отримані юридичною осо-
бою внаслідок учинення кримінального право-
порушення. Наприклад, такою особою може бути 
власник майна, вилученого під час проведення 
обшуку чи застосування такого заходу забезпе-
чення кримінального провадження як тимчасовий 
доступ до речей і документів.

На думку І. В. Гловюк, майнові права зазначе-
ної вище особи законом не захищено. На відміну 
від третьої особи, щодо майна якої вирішується 
питання про арешт, вона не має прав й обов’яз-
ків, передбачених ч. ч. 3 та 7 ст. 642 КПК. Крім 
того, якщо, вирішуючи питання про арешт 
майна, слідчий суддя повинен враховувати 
наслідки арешту майна для підозрюваного, обви-
нуваченого, засудженого чи третіх осіб, про вра-
хування цих наслідків для володільців майна, 
на яке накладено арешт з метою забезпечення 
збереження речових доказів, не згадується, що 
є нелогічним [12, с. 157].

Вважаємо, що ця позиція досить спірна, 
оскільки законодавець передбачив для такої 
особи певні гарантії захисту її прав і законних 
інтересів. Так, відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 174 КПК 
України така особа має право заявити клопотання 
про скасування арешту майно, якщо не була при-
сутня під час розгляду питання про застосування 
цього заходу забезпечення кримінального прова-
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дження, а також має право клопотати про скасу-
вання рішення про арешт майна повністю чи част-
ково, якщо вважає, що в подальшому застосуванні 
даного заходу відпала потреба або арешт накла-
дено необґрунтовано.

З метою забезпечення спеціальної конфіска-
ції арешт накладається на майно підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого або третьої особи 
за наявності достатніх підстав вважати, що воно 
підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, 
передбачених Кримінального кодексу України 
(ст. 962). У такому випадку головною ознакою 
майна, що підлягає арешту, є не належність його 
певній особі, а безпосередній зв’язок з учиненням 
кримінального правопорушення. До того ж при-
йняттю рішення про арешт майна має передувати 
набуття особою в порядку, передбаченому КПК, 
процесуального статусу підозрюваного, обвину-
ваченого, засудженого, третьої особи.

З метою забезпечення конфіскації майна як 
виду покарання або заходу кримінально-право-
вого характеру щодо юридичної особи арешт 
накладається на майно підозрюваного, обвинува-
ченого, засудженого або юридичної особи, щодо 
якої здійснюється провадження, за наявності 
достатніх підстав вважати, що суд може призна-
чити покарання у вигляді конфіскації майна або 
застосувати до юридичної особи захід криміналь-
но-правового характеру у вигляді конфіскації 
майна. Отже, в такому випадку арешту підлягає 
майно, належне особі, стосовно якої здійснюється 
кримінальне провадження.

У разі накладення арешту з метою забезпе-
чення відшкодування шкоди, завданої внаслі-
док кримінального правопорушення (цивільний 
позов), чи стягнення з юридичної особи отрима-
ної неправомірної вигоди арешт накладається на 
майно підозрюваного, обвинуваченого, засудже-
ного, фізичної чи юридичної особи, яка в силу 
закону несе цивільну відповідальність за шкоду, 
завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, 
обвинуваченого, засудженого або неосудної 
особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, 
а також юридичної особи, щодо якої здійсню-
ється провадження, за наявності обґрунтованого 
розміру цивільного позову в кримінальному про-
вадженні або неправомірної вигоди.

У кримінальному процесуальному законодав-
стві визначено, що є предметом арешту майна. 
Так, арешт може бути накладено на рухоме чи 
нерухоме майно, гроші в будь-якій валюті готів-
кою або в безготівковій формі, в тому числі 
кошти й цінності, що перебувають на банків-
ських рахунках чи на зберіганні в банках або 
інших фінансових установах, видаткові опера-
ції, цінні папери, майнові, корпоративні права 
(ч. 10 ст. 170 КПК України).

Визначаючи предмет арешту майна, слідчий 
має чітко розуміти не лише загальні засади кри-
мінального провадження, імперативні вимоги 
чинного КПК України, правову природу, мету 
й способи реалізації арешту майна, а й чітко усві-
домлювати об’єкт майнових прав, особливості 
процесу електронно-цифрового слідоутворення, 
збору й фіксації цифрових доказів, юридичну 
природу безготівкових грошових коштів, форми 
розрахункових операцій тощо. З метою отри-
мання відомостей, наприклад щодо належності 
нерухомості, переходу прав на нерухомість, слід-
чий має направити відповідні запити до суб’єктів 
з реєстрації прав на нерухоме майно. Відомості, 
приміром про існування, розмір і походження 
безготівкових коштів, отримує через банківські 
виписки, довідки про рух коштів по рахунку. До 
того ж слідчий має чітко розуміти, яке саме майно 
підлягатиме арешту, його кількісні характери-
стики й родові ознаки, з якого рахунку й за якими 
господарськими операціями отримані відповідні 
кошти тощо. Цьому може передувати складення 
протоколу огляду, факт тимчасового доступу 
слідчого або прокурора до рахунків і банківських 
документів за рахунком. 

Водночас на практиці є чимало випадків, за 
яких слідчий допускає порушення законності, 
визначаючи предмет арешту майна, особливо 
в разі виникнення потреби в забезпеченні збе-
реження речових доказів. Зазначимо, що саме 
речовий доказ є найпоширенішим джерелом 
доказів. Арешт майна з метою забезпечення 
його збереження дозволяється щодо майна 
будь-якої особи, що дає змогу слідчому без осо-
бливих обґрунтувань і процесуальних зусиль 
обмежити відповідне право. Останнім часом 
у кримінальних провадженнях поширюється 
практика накладення за клопотаннями слідчих 
арешту на грошові кошти суб’єктів підприєм-
ницької діяльності, що зберігаються на банків-
ських рахунках (безготівкові грошові кошти). 
Однак відповідно до закону речовими доказами 
є матеріальні об’єкти, а грошові кошти, що збе-
рігаються на банківських рахунках, матеріаль-
ними об’єктами не є, вони належать до окре-
мої категорії об’єктів цивільних прав, оскільки 
є замінними. Крім того, вони не можуть бути 
знаряддям кримінального правопорушення, 
зберігати на собі сліди злочину, кваліфікува-
тися як гроші та інші речі, набуті кримінально 
протиправним шляхом або отримані юридич-
ною особою внаслідок учинення кримінального 
правопорушення, позаяк у нормі статті є чітка 
прив’язка до правової категорії «речі». Безго-
тівкові грошові кошти своєю чергою існують 
у вигляді коду та є інструментом, який виступає 
одиницею виміру матеріальних благ.
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З цього приводу ЄСПЛ у своїх рішеннях зазна-
чив, що має бути обґрунтоване пропорційне спів-
відношення між засобами, які застосовуються, 
та метою, яку прагнуть досягти (наприклад, 
рішення від 21 лютого 1986 р. у справі «Джеймс 
та інші проти Сполученого Королівства», n. 50, 
Series A № 98). У справах «Бакланов проти Росії» 
(рішення від 9 червня 2005 р.), «Фрізен проти 
Росії» (рішення від 24 березня 2005 р.). ЄСПЛ 
зазначив, що досягнення справедливого балансу 
між загальними інтересами суспільства та вимо-
гами захисту основоположних прав особи лише 
тоді стає значущим, якщо встановлено, що під 
час відповідного втручання дотримано принцип 
законності й воно не було свавільним [13].

У зв’язку з вищезазначеним вважаємо, 
що арешт безготівкових коштів на підставі 
п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України суперечить як КПК 
України, так і ст. 17 Закону України «Про вико-
нання рішень та застосування практики Євро-
пейського суду з прав людини». На нашу думку, 
підставою для застосування арешту безготівкових 
коштів може стати, наприклад, цивільний позов, 
оскільки навіть безготівкові кошти є майном, яке 
може бути використане для відшкодування завда-
ної шкоди (якщо вона дійсно була завдана й сто-
рона обвинувачення спромоглася це довести поза 
розумним сумнівом).

Суттєві проблеми в слідчій практиці виника-
ють і під час вирішення питання про накладення 
арешту на «цифрові гроші» або так звану крипто-
валюту. Зокрема, вона є таким самим товаром, як 
і будь-які гроші, що потенційно надає можливість 
накладення арешту на них. Водночас така можли-
вість пов’язана з низкою технічних і юридичних 
проблем. Технічні складнощі виникають пере-
дусім у виявленні самого факту наявності крип-
товалюти в підозрюваного (обвинуваченого) або 
особи, яка несе матеріальну відповідальність за 
його дії, цифрового рахунку, даних щодо проведе-
них транзакцій або отриманні доступу до цифро-
вого гаманця. Юридичні проблеми проявляються 
в невизначеності в юридичній регламентації 
суспільних відносин, пов’язаних з цифровими 
фінансовими активами. Правовий статус крипто-
валюти до цього часу не визначено в законодав-
стві, що, безсумнівно, перешкоджає однаковій 
юридичній кваліфікації та тлумаченню як право-
охоронними, так і іншими державними юрисдик-
ційними органами.

На жаль, порушення законності в слідчій прак-
тиці виникають у випадку накладення арешту на 
майно з метою забезпечення спеціальної конфіс-
кації, конфіскації майна та цивільного позову, 
оскільки закон у разі застосування цього заходу 
вимагає обов’язкової наявності в кримінальному 
провадженні підозрюваного, чого не завжди 

дотримуються слідчі. З цього приводу свого часу 
Вищий спеціалізований суд України з розгляду 
цивільних і кримінальних справ в Узагальненні 
судової практики щодо розгляду слідчим суддею 
клопотань про застосування заходів забезпе-
чення кримінального провадження від 7 лютого 
2014 р. зазначив, що правильною є практика, за 
якої слідчі судді визнають клопотання про накла-
дення арешту на майно передчасними й відмов-
ляють у їх задоволенні, оскільки на момент їх 
розгляду особам, про майно яких ідеться в клопо-
танні, не повідомлено про підозру [14].

Оцінюючи законність накладення арешту на 
майно, передусім слід ураховувати, що ст. 174 КПК 
України передбачає можливість його скасування 
й повноцінного поновлення права власника або 
володільця на відчуження, розпорядження та/або 
користування майном. 27 березня 2019 р. Велика 
Палата Верховного Суду у справі № 202/1452/18, 
провадження № 14-559цс18 (ЄДРСРУ № 81139238) 
сформувала правову позицію, відповідно до якої 
в разі накладення арешту на майно в порядку, 
передбаченому КПК України, особа, яка вважає, 
що такими діями порушено її право власності, 
навіть за умови, що вона не є учасником криміналь-
ного провадження, має право оскаржити такі дії 
та звернутися до суду про скасування арешту лише 
в порядку кримінального судочинства. І такий 
порядок захисту безпосередньо передбачений нор-
мами КПК України і є ефективним [15].

Ухвала слідчого судді про скасування арешту 
майна в порядку, передбаченому ст. 174 КПК, має 
виконуватися негайно після її постановлення. 
Це пояснюється тим, що законодавцем не перед-
бачено оскарження цієї ухвали в апеляційному 
порядку. Разом із тим на практиці спостеріга-
ються випадки повторного накладення арешту на 
майно після його скасування. Зазвичай повторне 
накладення арешту відбувається наступного дня 
або через день після оголошення рішення суду 
про його скасування. Інакше кажучи, власник 
майна ще не встиг отримати повний текст ухвали, 
необхідний для зняття арешту і повернення свого 
майна, а слідчий (прокурор) уже подав повторне 
аналогічне клопотання в тому ж кримінальному 
провадженні, за тих самих підстав і на те саме 
майно, після чого отримує нову ухвалу про накла-
дення арешту. Такий процес скасування й пов-
торного накладення арешту на майно може довго 
тривати й не мати закінчення. У зв’язку з цим вва-
жаємо за доцільне ст. 174 КПК України доповнити 
ч. 5 у такій редакції: «У разі скасування слідчим 
суддею, судом рішення про накладення арешту 
на майно слідчий, прокурор не мають права пов-
торно в одному кримінальному провадженні за 
одних і тих самих підстав і на те саме майно звер-
татися з клопотанням про його накладення».
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Накладення арешту на майно в криміналь-
ному провадженні є дієвим й ефективним заходом 
забезпечення кримінального провадження. Під 
час його застосування слідчий, прокурор, слідчий 
суддя, суд мають чітко дотримуватися концепту-
альних положень, а саме: арешт майна має відбу-
ватися виключно в межах закону; права власника 

(володільця) майна є найвищою цінністю; обме-
ження права власності допускається в мінімаль-
них межах за наявності ризиків приховування, 
пошкодження, псування, зникнення, втрати, зни-
щення відповідного майна; можливості обме-
ження права власності регламентовані й перебу-
вають на судовому контролі.
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Стаття присвячена дослідженню актуальних проблем засобів 
криміналістичної тактики, їхнього поняття й системи. Аналізуються 
сучасні тенденції й наукові підходи в криміналістиці, присвячені 
дослідженню засобів криміналістичної тактики. Розглядається 
сучасне розуміння поняття засобів криміналістичної тактики, 
запропоновано його визначення з урахуванням традиційних 
й інноваційних підходів у криміналістичній науці. Зазначається, 
що поняття «засоби криміналістичної тактики», яке застосовується 
сьогодні в криміналістиці, має збиральний й узагальнювальний 
характер, відображаючи комплексність і багатофункціональність 
розроблення й використання засобів досягнення цілей розслідування 
й судового розгляду. Визначено основні інноваційні напрями 
досліджень і проблеми використання засобів криміналістичної 
тактики в правозастосовній діяльності, які забезпечують її 
ефективність і результативність.
Обґрунтовується, що одним із найбільш важливих завдань подальшого 
розвитку криміналістики є вдосконалення чинної системи засобів 
криміналістичної тактики з огляду на появу, розвиток і сучасний 
стан окремих інноваційних напрямів цієї галузі криміналістики 
й розширення меж застосування засобів криміналістичної 
тактики в різних видах юридичних практик (слідчої, судової, 
прокурорської, адвокатської, розшукової, детективної та інших). 
Застосування засобів криміналістичної тактики має охоплювати 
всі види діяльності, що враховує тенденцію інтеграції наукових 
знань, застосування й запровадження міждисциплінарних наукових 
розробок і їхнє подальше активне використання в юридичній 
практиці. Зазначається, що подальших розроблень потребують 
проблеми дослідження традиційних і нових засобів криміналістичної 
тактики, як-от: тактичний прийом, тактична рекомендація, тактична 
комбінація, тактика слідчої (розшукової) дії, тактика негласної 
слідчої (розшукової) дії, тактика судової дії, тактика організації 
та проведення тактичних операцій тощо. Сформульовано систему 
засобів криміналістичної тактики, наукові підходи та пропозиції 
щодо вирішення досліджуваних проблем, визначено інноваційні 
напрями розвитку. 
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The article is devoted to the study of current problems means of criminalistic 
tactics, their concept and system. The modern tendencies and scientific 
approaches in criminalistics devoted to research of means of criminalistic tactics 
are analyzed. The modern understanding of the concept of means of criminalistic 
tactics is considered, its definition taking into account traditional and innovative 
approaches in criminalistic science is offered. It is noted that the concept of “means 
of criminalistic tactics”, which is used today in criminalistics, is collective 
and generalizing, reflecting the complexity and versatility of the development 
and use of means to achieve the objectives of investigation and trial. The main 
innovative directions of research and problems of use of means of criminalistic 
tactics in law enforcement activity which provide its efficiency and effectiveness 
are defined. The interrelation of means of criminalistic tactics with practice, 
modern achievements of science and technology, tendencies of development 
of criminalistics and other sciences is traced, their innovative character is noted.
It’s substantiated that one of the most important tasks of further development 
of criminalistics is to improve the existing system of criminalistic tactics in 
view of the emergence, development and current state of some innovative areas 
of criminalistics and expand the application of criminalistic tactics in various legal 
practices (investigative, judicial, prosecutorial, lawyer, search, detective, etc.). 
Research of new means of criminalistic tactics largely determines the innovative 
directions of modern criminalistic research in this field of knowledge. The use 
of criminalistic tactics should cover all types of activities, taking into account 
the trend of integration of scientific knowledge, application and implementation 
of interdisciplinary research and their further active use in legal practice.
It is noted that further development requires the study of traditional and new 
means of criminalistic tactics such as: tactical admission; tactical recommendation; 
tactical combination; tactics of investigative (search) action; tactics of unspoken 
investigative (search) action; tactics of judicial action; tactics of organizing 
and conducting tactical operations, etc. Means of criminalistic tactics that are actually 
real used and potentially designed to achieve the objectives of criminal justice form 
a “tactical arsenal” of investigator, detective, prosecutor, operatives, lawyer, judge 
(court), which allows them to successfully solve tactical problems that arise at each 
stage criminal proceedings, taking into account the peculiarities of the event being 
investigated or considered in court, investigative and judicial situations, determinant 
factors influencing the choice and expediency of the use of certain types of tactical 
means or their system, etc. The system and main functions of criminalistic tactics, 
scientific approaches and proposals for solving the researched problems are 
formulated, innovative directions of development are determined.

Key words:
criminalistic tactics, means 
of criminalistic tactics, 
innovations in criminalistic 
tactics, limits of application 
of criminalistic tactics, new 
means of criminalistic tactics.
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Formulation of the problem. In modern 
realities, the priority areas of scientific research 
in criminalistics are innovations in criminalistic 
tactics, which require the need to really increase 
the role of practical direction of such scientific 
developments, intensify the creation and application 

of effective means of criminalistic tactics in practice 
which should ultimately significantly strengthen it 
theoretical and methodological function [15]. Today 
the tendency of strengthening of practical orientation 
of criminalistic developments of innovative 
products, its pragmatic orientation on the decision 
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of important practical problems as criminalistics 
is a powerful source of effective changes, increase 
of quality and efficiency of practical activity, 
its optimization acquires special value. It’s no 
coincidence that the “father of criminalistics”, 
Austrian scientist and forensic investigator Hans 
Gross, as the constant goal of criminalistics called 
the “practical” goal of criminalistics as an applied 
science of the realities of criminal law, noting 
that criminalistics by nature begins only where 
established , in what way crimes are committed, how 
to investigate these ways and to reveal them, what 
were the motives for committing such, what tasks 
were set − neither criminal law nor process tells us 
all this, it is a subject of criminalistics [3, p. 8]. 

In this regard, the remark of R.S. Belkin’ is 
appropriate, who emphazise that criminalistics 
dramatically increases its scientific potential 
and increases practical efficiency in the conditions 
of “information explosion” [2, p. 17, 68]. As we can 
see, increasing the practical value of research should 
primarily be aimed at creating appropriate scientific 
and methodological support for the development 
and use of effective and efficient tools of criminalistic 
tactics, intensification of activities to create innovative 
criminalistic products of tactical-criminalistical 
direction, their implementation and application in 
practice of law enforcement agencies, significantly 
optimizing such work. According to V. Yu. Shepitko, 
the effectiveness of the use of criminalistic tactics 
involves their improvement, implementation of new 
developments, scientific substantiation [17, p. 174]. 

Given the above, today the problems 
of studying trends in criminalistic tactics, its modern 
understanding and prospects for further research, 
development of innovative areas of development, 
activation of opportunities to create innovative 
products in this field of criminalistics, research 
on the concept of criminalistic tactics, its systems 
and a number other issues that are currently 
underdeveloped in criminalistics, unexplored 
and need in-depth analysis and coverage.

Analysis of recent sources and publications. 
A significant contribution to the study of criminalistic 
tactics was made by well-known criminalistic scientists, 
who turned to the development and study of certain 
theoretical and methodological problems of criminalistic 
tactics: L. Yu. Arocker, O. Ya. Baev, V. P. Bakhin, 
R. S. Belkin, T. V. Varfolomeeva, A. F. Volobuev, 
V. G. Goncharenko, A. V. Dulov, V. A. Zhuravel, 
A. V. Ishchenko, V. I. Komissarov, V. O. Konovalova, 
V. G. Lukashevich, E. D. Lukyanchikov, M. V. Saltevsky, 
V. V. Tishchenko, Yu. V. Chornous, V. Yu. Shepitko, 
B. V. Shchur and others. Some attention was paid directly 
to the study of criminalistic problems of criminalistic 
tactics (V. P. Bakhin, M. V. Saltevsky, V. V. Tishchenko, 
V. Yu. Shepitko, etc.). At the same time, the definition 

of the concept of criminalistic tactics, consideration 
of their system and role in the fight against crime in 
the modern conditions of the adversarial process today 
remain insufficiently covered and require scientific 
justification. The relevance of the research topic is 
determined by the need to analyze modern trends 
and scientific approaches to modern understanding 
of the concept of criminalistic tactics, taking into 
account traditional and innovative approaches in 
criminalistic science. 

The purpose of the article is to analyze 
and explore some controversial issues of the concept 
of “criminalistic tactics”, to identify traditional 
and innovative approaches to their understanding 
and formation of a system of such tools, to outline 
promising areas for further research on this issue. The 
current state of development of criminalistic tactics 
determines the need for researched and elucidated 
roles and functional purpose of criminalistic tactics, 
their innovative nature.

Presenting main material. The current stage 
of development and formation of criminalistic tactics 
is characterized by the development of its theoretical 
and methodological foundations. Today, the subject 
of purposeful and in-depth study is the activity 
of the investigator and other subjects of criminal 
proceedings in the modern conditions of the adversarial 
process and counteraction to the performance of each 
of them of its procedural function. For such real 
conditions and needs of practice the corresponding 
tactical means of work of the investigator, 
the detective, the lawyer, the prosecutor, the judge 
(court) and other participants of process which make 
“tactical arsenal” of their activity are developed.  
As rightly noted by I.I. Kohutych systematic, in-depth 
study of tactics as an activity aimed at preventing 
and overcoming opposition in the procedural 
investigation of crimes, provide an opportunity  
to solve important problems of criminal justice 
through the use of effective means of criminalistic 
tactics. The solution of these problems is devoted 
to the study of the theory of investigative 
situations, as well as promising work in the field 
of tactical operations, which are considered as 
a set of investigative actions, tactic admission 
and operational measures aimed at achieving 
a certain local task of crime investigation (for 
example, tactical operations “hot arrest”, “alibi 
check”, “check of testimony of a person who has 
pleaded guilty to a crime”, etc.) [6, p. 388–389]. 

At the same time, the study and analysis 
of the literature, criminalistic practice, reveals 
a number of significant problems in the use 
of criminalistic tactics by practitioners, which in 
most cases is not the result of adequate criminalistic 
support of such activities, and often associated 
with low training, and in many cases with the lack 
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of the necessary knowledge, skills and practical 
abilities to use such tools. It seems that there are 
many debatable and unresolved item in the study 
of this issue that need special study and resolution.

Besides, the need to create a system of criminalistic 
tactics, defining the role and functional purpose 
of each of them and their comprehensive 
implementation is also relevant today, that is to 
say there is a need to intensify the development 
of organizational and tactical principles of tactical 
combinations and tactical operations. In this regard, 
S. Yu. Yakushyn rightly noted that in modern practice, 
the existing tactical means are not enough today, which 
requires the development of new and improvement 
of existing tactical and criminalistic tools.  
At the same time, it is important to provide another 
important condition for their effective application 
in practice, in particular, it is necessary that entities 
that have the right and opportunity to use them must 
have the necessary knowledge and practical skills to 
apply them and be able to skillfully operate with such 
means [21, p. 204–205], this in turn requires further 
research and implementation.

One of the urgent tasks of theoretical development 
of the use of tactical tools is to solve the problem 
of the conceptual apparatus. After all, at the beginning 
of any scientific research it is necessary to determine 
the meaning, place and relationship of the studied 
phenomenon (category), to understand the general 
theoretical provisions, to formulate the initial concepts 
and only then directly proceed to the scientific 
development of the problem. Ignoring this rule leads 
only to confusion, and sometimes forces to “reject” 
already existing experience of theoretical and applied 
researches and to begin consideration of these or 
those questions literally from the beginning, from 
the first principles [1, p. 3]. In this aspect, clearly, 
significant scientific and practical interest is in-depth 
study of the concept of “criminalistic tactics”, its 
modern understanding, structure and system, the ratio 
of “particles” and components that combine in it, their 
impact on each other, their role and appointments, etc.

Various terms are used to denote tactical means 
in the special literature and practice of criminal 
proceedings. They are often called “tactical 
and criminalistic tools” (O. O. Exkharhopoulo, 
O. S. Knyazkov), “tactical means” (S. Yu. Yakushin), 
“organizational and tactical means” (V. Yu. Shepitko, 
V. A. Zhuravel), “criminalistic tools” (V. A. Zhuravel), 
“tactical means of investigation” (V. V. Tishchenko, 
I. K. Hryshko), “means of criminalistic tactics” 
(A. V. Dulov, V. O. Konovalova, M. V. Saltevsky, 
V. Yu. Shepitko, etc.), etc. It’s seen that in most cases 
there are different approaches to the interpretation 
of the concepts under consideration, some 
discussions about their essence and content. In this 
regard, O. Yu. Golovin notes that, unfortunately, 

there is no unambiguous understanding of the essence 
of the tactical means under consideration so far, just 
as there is no single direction of their systematization 
[4, p. 215]. 

In criminalistic sources, the concepts of means 
of criminalistic tactics, tactical-criminalistic 
means, organizational-tactical means are defined 
differently. So, I. I. Kohutych notes that the means 
of criminalistic tactics are tools with which 
the person in charge of the case solves the tactical 
tasks of investigating crimes or resolving the case 
in court, ie it is a procedural, non-procedural 
and organizational tool of its activities [5, p. 297]. 
O. S. Knyazkov defines “tactical and criminalistic 
tools” as scientifically constructed, exploratory 
and cognitive models that reflect the patterns of crime 
and activities for its detection and investigation, 
which include: the investigative situation; 
criminalistic description of the crime; investigative 
version; tactical task; tactical decision; planning 
[3, p. 9–14]. V. Yu. Shepitko and V. A. Zhuravel 
uses the term “organizational and tactical means”, 
by which scientists understand the optimal set 
of interrelated actions (investigative, operational 
and investigative, organizational) and tactic 
admission, which in their integrated application 
are aimed at ensuring the most effective solution 
of tactical (local, intermediate) tasks that arise in 
certain investigative situations [18, p. 188].

Thus, as we see, the study and analysis 
of criminalistic literature indicates the existence 
of different scientific approaches to understanding 
the means of criminalistic tactics. The concept of  
“criminalistic tactics”, which is used in the literature, 
is a collective nature, reflecting the complexity 
and versatility of the development and use of means 
to achieve the objectives of investigation and trial. 
This concept denotes any means, actions, measures, 
regardless of whether they have an intellectual-
subject or intellectual-activity essence, whether they 
are considered as ways of behavior of the subjects 
of criminal proceedings of the investigator) and what 
is the mechanism of their influence, etc. [13, p. 59–68]. 
It should be noted that such a broad understanding 
of the content of means of criminal investigation 
does not contradict the semantic meaning of the word 
“means”, which is often used as synonyms for 
the words “reception”, “method of action”, “method”, 
etc., which is often leads to different understandings 
and interpretations of criminalistic tactics, their 
use in different meanings. Therefore, the concept 
of “means of criminalistic tactics” is complex 
and multifunctional, it has a collective nature 
and in essence is an optimal set of interrelated actions 
and techniques that are aimed at effectively solving 
tactical (local, intermediate) problems that arise in 
certain investigative situations.
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In our opinion, the means of criminalistic tactics − 
is the optimal set of interrelated actions and techniques 
of tactical and criminalistic direction, which are 
embodied in tactics, tactical recommendations, tactics 
of procedural and non-procedural actions, tactical 
combinations and operations used by the investigator, 
detective, prosecutor, operative, lawyer, judge (court) 
in their activities and aimed at ensuring the most 
effective solution of tactical (intermediate) tasks 
that arise in certain investigative situations, in order 
to improve the quality and effectiveness of criminal 
proceedings and its optimization.

An important area of improving the provisions 
of criminalistic tactics is the development 
of a system of criminalistic tactics. As noted by 
V. Yu. Shepitko, the systemic nature of criminalistic 
tactics can be traced in its natural connections, 
the interdependence of certain structural elements − 
tactic admission, combinations (systems) or tactical 
operations, the mechanism of their implementation. 
Today in criminalistic tactics there are a lot 
of controversial provisions and concepts, there are 
pseudo-theories, speculative constructions are 
offered [19, p. 3, 5]. Investigating these issues,  
V. Yu. Shepitko and V. A. Zhuravel correctly 
emphasizes that the system of tactical means should 
be understood as a set of tactical means (techniques, 
recommendations) in their various combinations, 
which already include the tactics of investigative action 
and aimed at solving various problems in situations 
that arise [18, p. 187]. Therefore, the definition 
of the main areas of improvement of criminalistic 
tactics should be based on ideas about the system 
of criminalistic tactics, in which various tools are 
designed to reflect the content of its subject and meet 
the needs of law enforcement practice in combating 
crime and justice, optimize their application.

In the criminalistic literature there are different 
approaches to defining the system of criminalistic 
tactics. So, V. S. Kuzmichev and G. I. Prokopenko 
propose to consider the following components in 
the system of criminalistic tactics: a) procedural 
(investigative actions, operational and investigative 
measures, selection of explanations, requesting 
documents, appointment of departmental audit); 
b) non-procedural (tactical admission, tactical 
decision, tactical combination and tactical operation) 
[10, p. 184]. As you can see, this approach is debatable 
and needs further justification. In our opinion, 
first of all, the erroneousness of such a division 
is that these scholars proposed for consideration 
non-procedural means of criminalistic tactics do 
not cover the entire system of possible tactical 
means, leaving out the tactical recommendation; 
and a system of tactics aimed at solving individual 
tactical tasks within a single procedural action 
(investigative, judicial, unspoken investigative 

(search) action, etc.) − a tactical combination; 
and a system of procedural and non-procedural 
actions and measures aimed at solving certain tactical 
tasks in criminal proceedings, taking into account 
the stages of investigation and trial, the investigative 
(judicial) situation − the tactical operation, etc.

In addition, as we see, this approach raises 
some objections to the inclusion of these scientists 
procedural actions, as they indicate “investigative 
actions, operational and investigative measures, 
selection of explanations, requesting documents, 
appointment of departmental audit) investigative 
(search) actions” and tactical and criminalistic tools 
in general. It is obvious that all such means available 
in criminalistics and in practice (tactic admission, 
tactical recommendations, tactical combinations, 
tactical operations, etc. are realized within the limits 
of carrying out procedural actions (investigative, 
judicial, unspoken investigative (search) action, etc.). 
Moreover, the procedural actions themselves cannot 
be considered as a means of criminalistic tactics, 
because here we can only talk about the tactics 
of their realization and implementation, which is 
a kind of means of criminalistic tactics.

Some scholars suggest considering as “tactical 
means of criminalistic tactics” such “tools” that 
are not always unfounded, and sometimes even 
contradict the modern understanding of criminalistic 
tactics. So, J. W. Udovenko claims that recently 
criminalistic tactics have been supplemented by such 
new tactical means as “tactical operation”, “tactical 
combination”, “tactical decision”, “investigative 
situation”, “psychological ambush”, “investigative 
cunning”, etc., which enrich the language 
and the content of criminalistic tactics as a branch 
of criminalistic knowledge [12, p. 133]. In our 
opinion, the scientist's attribution to new tactical 
means, as the author argues, “psychological ambush” 
and “investigative cunning” is unfounded and contrary 
to the modern understanding of criminalistic 
tactics, so to distinguish them in the system 
of criminalistic tactics is impractical and erroneous. 
In addition, as noted by I. I. Kohutych, research  
in the field of criminalistic tactics is also characterized 
by the attention of scientists to the development of “non-
traditional methods of investigation”: the possibility 
of using in the investigation of the theory and practice 
of biorhythmology, hypnology, polygraph, etc. 
[6, p. 339]. In our opinion, such proposals  
are quite debatable and testify to their problematic 
and inadmissible application in the theory and practice 
of crime investigation, including biorhythmology 
and hypnology, noting the unscientific and unfounded 
use of such “pseudo-tools” in the practice  
of pre-trial investigation and trial.

In our opinion, the research of this problem by  
V. Yu. Shepitko deserves attention [19], which to 
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the means of criminalistic tactics includes: a) tactical 
reception as a way of carrying out procedural action, 
aimed at achieving its goal; b) tactical recommendation − 
scientifically substantiated and tested advice on 
the choice and application of tools, techniques 
and forms of behavior; c) systems (subsystem) 
of tactics − an ordered set of interconnected 
and interdependent techniques that have a target 
orientation in the process of its implementation (the 
system of tactics is called a tactical combination);  
d) tactics of investigative (judicial, operational-search) 
action, covering the entire typical tactical complex 
of its possible implementation, realization; e) a system 
of investigative or other actions (tactical operation) 
aimed at performing the task of investigation in 
the relevant investigative situation [7, p. 133].

In the process of questioning and interviewing 
investigators from the Prosecutor's Office, the Ministry 
of Internal Affairs and the Security Service of Ukraine, 
we found out: what means of criminalistic tactics are 
most often used in practice. The results are as follows: 
tactical reception − 86%; tactical recommenda- 
tion − 61.4%; systems (subsystem) of tactics (tactical 
combina-tion) − 64%; tactics of investigative (judicial, 
operational and investigative) action − 93.4%;  
e) system of investigative or other actions (tactical 
operation) − 56.6% [14, p. 191]. The obtained data 
allow us to conclude that practitioners among the means 
of criminalistic tactics most often use the tactics 
of investigative (judicial) action.

In this regard, a certain scientific interest is 
the point of view of scientists who emphasize that 
a certain foundation, “part” on which criminalistic 
tactics are based is the tactics of investigative (judicial, 
operational and investigative) action, covering 
the entire typical tactical complex of its possible 
implementation, realization [7, p. 133]. Therefore, 
it is important to identify and study such tactical 
tools as tactics of investigative (search), unspoken 
investigative (search), judicial action, operational-
investigative, security measures, which can be 
used both individually and in combination, aimed 
at optimizing and streamlining criminal proceedings.

It should be noted that in the special literature it has 
been repeatedly pointed out that single investigative 
actions and certain tactics are ineffective in all cases. 
As a rule, they achieve the goal only when they are 
implemented in conjunction with other investigative 
actions and other measures, as well as in combination 
with other tactical receptions. Based on this, 
the very statement of the problem of the integrated 
use of criminalistic tactics is correct and timely. Such 
conclusions are confirmed by the results of our survey 
and interviews with investigators of the Prosecutor's 
Office, the Ministry of Internal Affairs and the Security 
Service of Ukraine on their opinion on how 
investigative (search), unspoken investigative (search) 

actions and operational-investigative, organizational-
technical and other measures , in particular, 68.85% 
of respondents indicated the complex nature of their 
implementation, 28.28% said that they are conducted 
in isolation, 2.85% – other [16, p. 62]. Therefore,  
in modern conditions of updating the criminal 
procedural legislation, reforming the criminal justice, 
the study of the problems of integrated use of tactical 
means is relevant and conditioned by the needs 
of criminalistic practice.

In view of the above, the system of means 
of criminalistic tactics includes: 1) tactical reception 
as a way of carrying out procedural action aimed 
at achieving its goal; 2) tactical recommendation − 
scientifically substantiated and tested in practice advice 
on the choice and application of tools, techniques 
and forms of behavior; 3) tactical decision – the choice 
of the purpose of tactical influence on the criminalistic 
situation as a whole or its individual components, 
the course and results of the process of investigation 
and trial and its elements and the definition 
of methods, techniques and means to achieve this 
goal; 4) tactical combination as a system (subsystem) 
of tactical techniques, an ordered set of interconnected 
and interdependent techniques that have a target 
orientation in the process of its implementation; 
5) tactical operation as a system of procedural 
and non-procedural actions (measures), which is 
aimed at solving a separate (intermediate) tactical task 
of the investigation in the relevant investigative or 
judicial situation; 6) tactics of investigative (search) 
action, covering the entire typical tactical complex 
of its possible implementation, realization; 7) tactics 
of unspoken investigative (search) action; 8) tactics 
of judicial action; 9) tactics of interaction. 

In the system of criminalistic tactics, in our 
opinion, it is necessary to highlight the tactics 
of interaction, which is the activity of the investigator 
to establish communication and coordinated measures 
to address the tactical tasks of the investigation with 
officials of judicial, law enforcement and other 
government agencies, individual citizens. Such 
a process of interaction is also carried out between 
the investigator and other participants in the criminal 
proceedings: the victim and his legal representative, 
the suspect, his representative and defense counsel, 
witness, specialist and expert. Interaction can 
be constructive if the procedural, professional 
and personal interests of its participants coincide.  
At the same time, such interaction may have 
a conflicting nature, if its participants have opposite, 
significantly different procedural and personal 
interests and tasks. There is also a mixed type 
of interaction in conditions where the interests 
of the participants coincide in part. Depending 
on the conditions of interaction, the investigator 
(detective) chooses the most appropriate tactics for 
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establishing cooperation, to eliminate the causes 
of the conflict and effectively establish the essence 
of the criminally relevant event and its circumstances 
[8, p. 246]. Varieties of tactical form are: a) joint study 
and analysis of materials of operational development 
or verification; b) joint development of versions 
and coordinated planning of ISA, operational-
search and preventive measures; c) regular exchange 
of information on the circumstances of specific 
criminal proceedings; d) organizations of investigative 
and operational groups, which include investigators 
and employees of operational units, etc. [7; 8; 10; 11]. 

Thus, the interaction of the investigator with 
the operational units and other entities in criminal 
proceedings is a system of joint functioning, which 
is aimed at solving the tactical tasks of pre-trial 
investigation and trial and its purpose – to establish 
the objective truth. Based on this, all the tactical 
tools of the subjects of the use of criminalistic 
tactics, including tactics of interaction, it is natural 
and determines the behavior of the investigator 
(detective) and other subjects of interaction during 
the investigation and trial. Therefore, the separation 
of such a new direction as the tactics of interaction in 
the system of criminalistic tactics is logical.

Conclusions. One of the defining trends in 
the development of criminalistic science in today's 
conditions is the development and formation 
of an effective and efficient system of tools, 
methods and technologies to combat the challenges 
of modern crime. Such a process requires 
intensification of the formation and implementation 

of tactical capabilities and tools aimed at improving 
the efficiency and effectiveness of activities for 
the investigation and prevention of crimes, which 
is in the field of criminalistic science [20]. In this 
regard, an important task for the further development 
of criminalistics is to improve the concept and system 
of criminalistic tactics in view of the emergence, 
development and current state of certain innovative 
areas of this branch of criminalistics. At the same 
time, it should be noted that today in criminalistics 
the problem of modern understanding of the means 
and system of criminalistic tactics is debatable 
and insufficiently developed.

Thus, in modern realities, a comprehensive 
approach to the study of the problems of the use 
of criminalistic tactics in various activities, both 
law enforcement and criminal, is quite relevant. 
Obviously, it is a question of application of system-
structural, activity, technological and other 
approaches to studying of prospects and possibilities 
of expansion of limits of application of criminalistic 
knowledge and means of criminalistic tactics 
in modern conditions. At the same time, it is not 
necessary to limit oneself to the field of pre-trial 
investigation, as traditionally in many criminalistic 
sources this issue is considered, which, in our 
opinion, is incorrect, and today needs clarification, 
revision of such approaches and further research 
on this issue. As can be seen, these problematic 
issues often largely determine the promising 
innovative areas of criminalistic research in this 
area of knowledge.
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Політика провідних держав світу щодо розвитку інновацій у сфері 
біотехнологій значно еволюціонувала: від початкової зосередженості 
на розвитку нових біотехнологій до поступового розвитку охоронної 
системи захисту прав інтелектуальної власності на біотехнологічні 
винаходи через систему патентів, що забезпечує балансування між 
інтересами суспільства та правами винахідників. 
У статті досліджено особливості міжнародно-правової охорони 
біотехнологічних винаходів. Вивчення міжнародних механізмів 
охорони біотехнологічних винаходів та їх імплементація на 
національному рівні є невід’ємною умовою забезпечення правової 
охорони інтелектуальної власності у сфері біотехнології та стійкого 
соціально-економічного розвитку України. 
Встановлено, що захист прав інтелектуальної власності на 
біотехнологічні винаходи на міжнародному рівні здійснюється через 
механізми, передбачені міжнародно-правовими документами (Угодою 
ТРІПС 1994 року, Директивою ЄС про біотехнології 1998 року, 
Конвенцією про видачу європейських патентів 1973 року та іншими), 
діяльність міжнародних організацій (зокрема, Європейської патентної 
організації); практику міжнародних судових органів (зокрема, Суду 
Європейського Союзу). 
Практика вирішення спорів з питань інтелектуальної власності на 
біотехнологічні винаходи у різних міжнародних органах демонструє 
проблему різного трактування понять, які не мають чітких меж 
(зокрема, що стосується моралі, суспільного порядку). Зважаючи 
на те, що однакові стандарти не можливо застосовувати в різних 
правових системах, відповідні рішення повинні прийматися, виходячи 
з положень національного права, що деталізує загальні орієнтирно-
принципові положення. 
Обґрунтовано, що європейське патентне законодавство є одним із 
передових у світі і може бути орієнтиром при формуванні національного 
патентного законодавства та методологічною базою для обговорення 
питань правової охорони винаходів у галузі біотехнології в Україні. 
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The peculiarities of international legal protection of biotechnological 
inventions has been investigated in the article, the study of which contributes 
to the effective protection of intellectual property rights for biotechnological 
inventions in Ukraine and the socio-economic development of the state.
It has been discovered that the protection of intellectual property rights 
for biotechnological inventions at the international level is carried out 
through the mechanisms provided by international legal instruments 
(TRIPS Agreement 1994, EU Directive on biotechnology 1998, 
Convention on the Issue of European Patents, 1973, etc.); activities 
of international organizations (in particular, European Patent Organization); 
the practice of the international judicial authorities (in particular, the Court 
of the European Union).
It has been determined that the complexity of determination 
of the patentability of biotechnological inventions has led to a mixed 
interpretation of the existing norms concerning the patenting of inventions 
in the field of biotechnology in different countries and, accordingly, 
significant differences in national patent law and the different practices 
of providing protection to biotechnological inventions. 
It is substantiated that European patent law is one of the best in the world 
and can serve as a benchmark for the formation of national patent law 
and a methodological basis for discussing the issues of legal protection 
of inventions in the field of biotechnology. It has been concluded that 
the practice of disputes on intellectual property issues with biotechnological 
inventions resolution in various international bodies demonstrates 
the problem of different interpretations of concepts that do not have clear 
boundaries (in particular, concerning morals, social order). 
Given that the same standards can not be applied in different legal systems, 
the relevant decisions should be taken on the basis of national law, detailing 
general orientation-principle provisions.
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Вступ. Важливість біотехнологій для вирі-
шення проблем людства та соціально-економіч-
ного прогресу важко переоцінити. Методи біо-
технології пройшли відповідні етапи еволюції, 
і нинішня парадигма біотехнологій (застосування 
генно-модифікованих організмів і виробництво 
продукції на їхній основі) – це новітній етап як 
у розвитку цього сектора, так і в розвитку націо-
нальних економік окремих країн і світової еконо-
міки загалом [1, с. 52]. 

Патентна охорона винаходів у галузі біотехно-
логії є основним правовим інструментом захисту 
прав інтелектуальної власності на такі винаходи 
і здійснюється на національному та міжнарод-
ному рівнях. Вивчення міжнародних механізмів 
охорони біотехнологічних винаходів та їх імпле-

ментація на національному рівні є невід’ємною 
умовою забезпечення правової охорони інтелек-
туальної власності у сфері біотехнології та стій-
кого соціально-економічного розвитку України.

Питання правової охорони біотехноло-
гічних винаходів порушувалися у працях 
таких вітчизняних та зарубіжних вчених як 
Т.Д. Богданова, А.П. Гетьман, А.О. Іншакова, 
Т.К. Кваша, Р.С. Креспі, В.І. Лозо, Л.П. Мар-
чук, М.О. Медведєва, Р. Нотт, А.О. Олефір, 
Л. Паломбі, О.С. Парфенчик, В.Р. Поттер, 
Дж.Х. Реіхман, А.Я. Риженков, О.М. Слободян, 
С. Стеркс, Д.М. Чибісов та інші. 

Ці дослідження потребують свого подальшого 
ґрунтовного вивчення у міжнародно-правовому 
розрізі, що є необхідним для ефективного захисту 
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прав інтелектуальної власності на біотехнологічні 
винаходи в Україні та соціально-економічного 
розвитку нашої держави. 

Метою статті є дослідження особливостей 
міжнародно-правової охорони біотехнологічних 
винаходів через механізми, передбачені міжна-
родно-правовими документами, діяльність між-
народних організацій, практику міжнародних 
судових органів.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Визначення терміну «біотехнологія» міститься 
в низці міжнародних нормативних документів. 
Так, у Конвенції про видачу європейських патен-
тів (Європейська патентна конвенція) 1973 року 
закріплюється, що біотехнологічні винаходи – це 
ті винаходи, які належать до продуктів, що скла-
даються з біологічного матеріалу або які містять 
такий матеріал, або до процесів, за допомогою 
яких біологічний матеріал виробляється, обробля-
ється або використовується. 

Біологічний матеріал означає будь-який мате-
ріал, що містить генетичну інформацію і здатний 
до самовідтворення або до відтворення в біо-
логічній системі [2]. Конвенція про біологічне 
різноманіття 1992 року визначає біотехнологію 
як будь-який вид технології, пов’язаний із вико-
ристанням біологічних систем, живих організ-
мів або їх похідних для виготовлення або зміни 
продуктів, або процесів з метою їх конкретного 
використання [3]. 

Об’єкти винаходів у галузі біотехнології 
можуть бути як живими (індивідуальні штами 
мікроорганізмів, індивідуальні штами клітин 
рослин і тварин, консорціуми мікроорганіз-
мів, культур клітин рослин і тварин тощо), так 
і неживими (продукти генної інженерії – ДНК- 
і РНК-послідовності, гени, антибіотики, фер-
менти, вакцини тощо).

Захист прав інтелектуальної власності на біо-
технологічні винаходи на міжнародному рівні 
здійснюється через: 1) механізми, передбачені 
міжнародно-правовими документами (зокрема, 
Угодою ТРІПС 1994 року, Директивою ЄС про 
біотехнології 1998 року, Конвенцією про видачу 
європейських патентів 1973 року (ЄПК); 2) діяль-
ність міжнародних організацій (зокрема, Євро-
пейської патентної організації (ЄПО); 3) прак-
тику міжнародних судових органів (зокрема, Суду 
Європейського Союзу (Суду ЄС). Розглянемо ці 
механізми детальніше.

Винаходи у галузі біотехнології згідно поло-
жень Угоди ТРІПС [4] можуть охоронятися різ-
ними способами: патентуванням; як об’єкти 
авторського права; за допомогою спеціального 
механізму sue generis. Найбільш розповсюдженою 
є патентна охорона. Слід визнати, що Угода ТРІПС 
не досить врегульовує питання охорони винаходів 

у галузі біотехнологій, зважаючи на «нетрадицій-
ність» таких винаходів для самої Угоди. В Угоді 
ТРІПС відсутнє визначення поняття «біотехно-
логія», «винаходи у галузі біотехнології». Водно-
час в Угоді використовуються поняття «важливі 
біологічні процеси», «небіологічні процеси», 
«мікробіологічні процеси», «мікроорганізми».

Угода ТРІПС у ст. 27 визначає патентоспро-
можними будь-які винаходи незалежно від того, 
чи є вони продуктами або процесами в усіх сфе-
рах технології за умови, що вони є новими, мають 
винахідницький рівень і є промислово придат-
ними. Наведене формулювання патентоспро-
можних винаходів є абстрактним, зважаючи на 
відсутність чіткого визначення новизни, винахід-
ницького рівня та промислової придатності. 

У параграфі 2 ст. 27 Угоди ТРІПС визнача-
ються випадки, коли держава-член СОТ може 
не допустити патентування винаходів: якщо це 
необхідно для захисту громадського порядку або 
суспільної моралі, включаючи охорону життя або 
здоров’я людей, тварин чи рослин, або з метою 
запобігання завданню значної шкоди навколиш-
ньому природному середовищу. Однак відсутні 
критерії, які дозволяють державі не патентувати 
винаходи, виходячи з міркувань громадського 
порядку, моралі або з міркувань захисту навко-
лишнього середовища. 

У параграфі 3 ст. 27 Угоди ТРІПС закріплю-
ється, що члени можуть також не дозволяти 
патентування діагностичних, терапевтичних 
і хірургічних методів лікування людини або 
тварин; рослин і тварин, крім мікроорганізмів, 
і важливих біологічних процесів для продуку-
вання рослин або тварин, крім небіологічних 
і мікробіологічних процесів. Водночас держа-
ви-члени повинні забезпечити захист сортів рос-
лин або через патенти, або sui generis ефективну 
систему, або завдяки їх комбінації. 

Встановлюючи можливість непатентування 
важливих біологічних процесів для продукування 
рослин або тварин, в Угоді ТРІПС не поясню-
ється, які процеси слід вважати «важливими», що 
викликає труднощі під час практичного застосу-
вання положень документу. Тому за відсутності 
однозначного правового регулювання на рівні 
СОТ держави-члени на внутрішньодержавному 
рівні мають визначати власні критерії патен-
тоспроможності біотехнологічних винаходів, 
керуючись своїм законодавством, положеннями 
Європейської патентної конвенції, Конвенції про 
біорізноманіття, Директиви ЄС про біотехнології.

Загалом положення щодо патентоспромож-
ності винаходів у галузі біотехнологій в Угоді 
ТРІПС випливають із положень Європейської 
патентної конвенції (ЄПК), яка разом із Директи-
вою ЄС про біотехнології та рішеннями Суду ЄС 
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складають європейський підхід до охорони вина-
ходів у галузі біотехнології. 

ЄПК [2] встановлює заборону на видачу патен-
тів щодо біотехнологічних винаходів, які нале-
жать до процесів клонування людини; до проце-
сів зміни генетичної ідентичності зародкової лінії 
людини; до використання людських ембріонів 
у промислових або комерційних цілях; до про-
цесів зміни генетичної ідентичності тварин, які 
можуть призвести до їх страждань без будь-якої 
суттєвої медичної користі для людини або тва-
рини, а також до тварин, які з’являются в резуль-
таті таких процесів.

Директива ЄС про біотехнології, яка була при-
йнята з метою уніфікації та гармонізації право-
вої охорони біотехнологічних винаходів в ЄС, 
встановлює, що патентоспроможними є вина-
ходи, які є новими, мають винахідницький рівень 
і придатні для промислового використання, навіть 
якщо вони стосуються продукту, що складається 
або містить біологічний матеріал чи процес, шля-
хом якого виробляється, обробляється або вико-
ристовується біологічний матеріал [5].

Принциповим є положення Директиви про те, 
що організм людини на різних стадіях його фор-
мування та розвитку, а також просте відкриття 
одного з його елементів, у тому числі ланцюжків 
або частин ланцюжків гена, не може становити 
патентоспроможний винахід. У той же час еле-
мент, відокремлений від організму людини або 
вироблений в інший спосіб шляхом технічного 
процесу, в тому числі ланцюжки або частини 
ланцюжків гена, можуть становити патентоспро-
можний винахід, навіть, якщо структура того еле-
мента ідентична структурі природного елемента. 

Однак щодо такого формулювання Дирек-
тиви виникають запитання, які зводяться до 
того, що для вивчення майже будь-якого при-
родного об’єкта необхідним є його попереднє 
вилучення із природного середовища; ізоляція 
природного сегменту від природного оточення 
не змінює його «природного» характеру, а ско-
ріше вказує на технологічний характер самого 
процесу вилучення такого об’єкту; не визна-
чено критерії «технологічності» способів, за 
допомогою яких здійснюється ізоляція і/або 
виробництво біотехнологічних продуктів, що 
дає можливість трактувати «технологічність» 
невиправдано широко і поширювати її відомі 
способи і механізми, що використовуються 
в біотехнології. У зв’язку з цим Директива ЄС 
про біотехнології залишає поза увагою питання 
про те, чи повинен цей технічний спосіб відпо-
відати критеріям патентоздатності, а якщо ні, то 
на якій підставі продукт, отриманий у результаті 
такого процесу, може набувати статусу патен-
тоздатного винаходу [6, с. 124; 7, с. 26]. 

Одне з положень Директиви стосується права 
на використання механізму депонування на 
додаток до письмових описів. Досить складно 
охарактеризувати біотехнологічний винахід, 
а саме мікроорганізми, лише шляхом опису його 
складових частин, що є звичною практикою для 
більшості інших винаходів. Він може бути роз-
критий і з допомогою конструктивних ознак, 
але інколи навіть цього не вистачає. У таких 
випадках необхідним є депонування біологіч-
ного матеріалу [8, с. 228]. 

У багатьох країнах для отримання патенту не 
вимагають від заявника опис. Для цього досить 
зробити посилання на депонування мікроорга-
нізму у визнаний депозитарний орган. Ця система 
покладена в основу Будапештського договору 
щодо міжнародного визнання депонування мікро-
організмів у патентній процедурі. Міжнародний 
депозитарний орган є науковою установою, яка 
має «колекцію культур». Україна має свої органи 
депонування мікроорганізмів, але вони не мають 
статусу міжнародних і придатні лише для націо-
нального патентування [9, с. 130].

Окрему увагу слід звернути на питання сус-
пільного порядку та моралі. Директива чітко 
встановлює, що винаходи є непатентоспромож-
ними, якщо їхнє комерційне використання супе-
речить суспільним інтересам або нормам моралі, 
у зв’язку з чим не визнаються патентоспромож-
ними процеси клонування людських істот; про-
цеси змінювання через зародкову лінію генетичної 
тотожності людських істот; використання люд-
ських ембріонів з промисловою або комерційною 
метою; процеси змінювання генетичної тотожно-
сті тварин, які можуть завдати ним страждань без 
будь-якої суттєвої медичної користі для людини 
або тварин, а також тварин, які з’являються внас-
лідок таких процесів. 

У літературі висловлені різні точки зору з при-
воду зазначених вище винятків із патентоспро-
можності в сфері біотехнологій. Так, вказується 
на недалекоглядність виключення способів моди-
фікації молекулярно-генетичної ідентичності 
людських істот з патентного захисту, зважаючи на 
існування великої кількості спадкових захворю-
вань, які могли б лікуватися за допомогою моле-
кулярно-генетичної терапії [10, с. 72]. На думку 
С.Ю. Миролюбової, допустим є використання 
людських ембріонів у терапевтичних і діагнос-
тичних цілях [11, с. 14].

Оскільки патентні закони не містять критеріїв 
моралі та публічного порядку, моральні стандарти, 
які застосовуються патентними відомствами в цій 
ситуації, можуть і повинні бути знайдені в інших 
галузях права. Насамперед до них належить кон-
ституційне право, яке охороняє основні права 
і свободи громадян, закріплює основні принципи 
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права держави. Разом із тим застосування на прак-
тиці посилання до конституційного права зіштов-
хується з низкою суттєвих перешкод, оскільки 
його принципи навіть близьких за культурними, 
релігійними та історичними традиціями країн 
суттєво відрізняються. 

У контексті патентування біотехнологічних 
винаходів відмінність у правовому світогляді вже 
виявилася в ставленні законодавчих органів кра-
їн-членів ЄС до патентування так званих плю-
ріпотентних стовбурових клітин, тобто клітин, 
здатних до безперервного поділу і перетворення 
в будь-яку клітину людського організму. Плюрі-
потентні стовбурові клітини вилучаються із емб-
ріона на 4-5 дні життя, в результаті чого відбува-
ється його знищення, яке є основною причиною 
протестів проти такого використання ембріонів 
[12, с. 156]. Для розгляду дискусійних питань 
з етичних аспектів правового захисту винаходів 
у сфері біотехнологій була створена Європейська 
група етики у сфері науки та нових технологій 
(EGE), що консультує інституції ЄС.

Складність визначення патентоздатності біотех-
нологічних винаходів призвела до різного тлума-
чення існуючих норм щодо патентування винаходів 
у галузі біотехнології в різних державах і значних 
відмінностей у національному патентному законо-
давстві та різної практики надання охорони біотех-
нологічним винаходам. Слід зазначити, що європей-
ське патентне законодавство є одним із передових 
у світі і може бути орієнтиром при формуванні 
національного патентного законодавства та методо-
логічною базою для обговорення питань правової 
охорони винаходів у галузі біотехнології в Україні. 

Висновки. Розвиток біотехнологічної галузі, 
підвищення обсягів виробництва і споживання 
біотехнологічної продукції є одним із пріори-
тетних напрямів розвитку сучасної економіки. 
Політика провідних держав світу щодо роз-
витку інновацій у сфері біотехнологій значно 
еволюціонувала від початкової зосередженості 
на розвитку нових біотехнологій до поступо-
вого розвитку охоронної системи захисту прав 
інтелектуальної власності на біотехнологічні 
винаходи через систему патентів, що забезпечує 
балансування між інтересами суспільства та пра-
вами винахідників.

Патентно-правовий режим є найбільш ефек-
тивним способом охорони біотехнологічних 
винаходів. Водночас практика вирішення спорів 
з питань інтелектуальної власності на біотехно-
логічні винаходи в різних міжнародних органах 
демонструє проблему різного трактування понять, 
які не мають чітких меж (зокрема, що стосується 
моралі, суспільного порядку). Зважаючи на те, 
що однакові стандарти не можливо застосовувати 
в різних правових системах, відповідні рішення 
повинні прийматися, виходячи з положень наці-
онального права, що деталізує загальні орієнтир-
но-принципові положення. 

Потребує удосконалення нормативно-правове 
регулювання патентування винаходів у галузі біо-
технології з урахуванням особливостей біотехно-
логічних об’єктів інтелектуальної власності як на 
міжнародному, так і на національному рівнях. Від 
належного правового забезпечення біотехноло-
гічної сфери багато в чому залежить піднесення 
наукового, економічного та суспільного розвитку.
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Європейський Союз і Рада Європи: 
верховенство права і дотримання основоположних прав і свобод людини 

(запровадження механізму Європейського Союзу з дотримання демократії)

Біла-Кисельова А. А.
Білозерський районний суд Херсонської області, 
вул. Дмитра Яворницького, 97, Білозерка, Херсонська область, Україна
bila-kyseleva@ukr.net

Стаття присвячена дослідженню міжнародних документів з питання 
запровадження механізму ЄС щодо дотримання верховенства 
права і основоположних прав. Розкривається сутність “European 
Committee of Social Rights” і продемонстровані проблемні питання 
щодо дотримання прав людини за допомогою звіту “European 
institutions and human rights in Europe”. Продемонстровано специфіку 
дотримання прав людини, яку застосовують міжнародні організації 
та міжнародні судові органи (European Court of Human Rights, Court 
of Justice of the EU) під час економічних криз. Висвітлено проблемні 
питання, з якими стикнулася Греція в умовах кредитної угоди з ЄС 
і Міжнародним валютним фондом.
У статті зроблено наголос на Меморандум про взаєморозуміння 
2007 року, який проголосив керівними сферами інтереси 
міжнародного суспільства щодо прав людини та основних свобод; 
верховенство права та правового співробітництва; демократію 
та управління; демократичну стабільність; міжкультурний діалог; 
освіту та сприяння людським контактам; соціальну згуртованість. 
Проаналізовані норми Хартії основних прав Європейського Союзу 
(наведені їх приклади) та продемонстровані розбіжності у дотриманні 
фундаментальних прав людини.
Автор звертає увагу на те, що Рада Європи та Європейський Союз 
стикаються з проблемами під час просування нових стандартів прав 
людини, зокрема третього покоління прав людини (захист даних, 
гарантії біоетики та прозоре адміністрування). 
Аналіз міжнародних документів Європейського Союзу та Ради Європи 
дає можливість дійти висновку, що організації закликають до діалогу 
всі країни-члени ЄС з питань дотримання прав людини, зокрема 
«третього покоління прав людини». Крім того, організації працюють 
координовано з метою спільного діалогу в площині «дотримання прав 
людини в сучасному світі», оцінюють взаємні можливості на предмет 
унормування діяльності в міжнародній спільноті та недопущення 
дублювання механізмів контролю за дотриманням прав людини, 
проводять моніторинг ситуації щодо верховенства права в Європі, 
чітко оцінюють наслідки своєї роботи.
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The article is devoted to the study of international documents on 
the implementation of the EU mechanism for the rule of law and fundamental 
rights. The essence of the “European Committee of Social Rights” is revealed 
and the problematic issues concerning the observance of human rights are 
demonstrated with the help of the report “European institutions and human 
rights in Europe”. The specifics of respect for human rights applied by 
international organizations and international judicial bodies (European Court 
of Human Rights, Court of Justice of the EU) during economic crises are 
demonstrated. The problematic issues faced by Greece in the terms of the loan 
agreement with the EU and the International Monetary Fund are highlighted.
In addition, the article emphasizes the Memorandum of Understanding of 2007, 
which proclaimed the leading areas of interest of the international community 
in relation to human rights and fundamental freedoms; rule of law and legal 
cooperation; democracy and governance; democratic stability; intercultural 
dialogue; education and promotion of human contacts; social cohesion. 
Analyzed the provisions of the Charter of Fundamental Rights of the European 
Union and demonstrated differences in respect for fundamental human rights. 
The author points out that the Council of Europe and the European Union face 
difficulties in promoting new human rights standards, in particular the third 
generation of human rights (data protection, bioethics guarantees and transparent 
administration. The Council of Europe emphasizes an integrated approach to 
policy-making, which will include a dialogue with the European Union institution 
concerned each time the Council of Europe / European Union countries assess 
whether there is a risk of a serious breach of common law.
An analysis of the international documents of the European Union 
and the Council of Europe provides an opportunity to conclude that 
the organizations call for dialogue on all EU member states on respect for 
human rights, in particular the “third generation of human rights”. In addition, 
the organizations work in a coordinated manner for a joint dialogue on “human 
rights in the modern world”, assess mutual opportunities for standardization 
and avoidance of duplication of human rights monitoring mechanisms, monitor 
the rule of law in Europe and clearly assess the consequences their work.

Key words:
human rights, international 
organizations, international 
documents, “third generation 
of human rights”, court.

The European Union and the Council of Europe: 
the rule of law and respect for fundamental human rights and freedoms 
(introduction of the European Union mechanism about the democracy)

Bila-Kyseleva A. A.
Belozersky district court of Kherson region, 
street Dmytro Yavornytsky, 97, Belozerka, Kherson region, Ukraine
bila-kyseleva@ukr.net

Постановка проблеми. Меморандум про 
взаєморозуміння 2007 року між Радою Європи 
та Європейським Союзом визнає Раду Європи 
«еталоном прав людини, верховенства права 
та демократії» в Європі, а її положення мають вра-
ховуватися ЄС при реалізації будь-якої ініціативи 
в галузі прав людини [1]. Рада Європи та Євро-
пейський Союз підтвердили свою прихильність 
до встановлення тісної співпраці, ґрунтуючись на 
спільних пріоритетах, і домовилися зміцнювати 
свої відносини у сферах спільного інтересу щодо:

- прав людини та основних свобод;
- верховенства права та правового співро- 

бітництва;
- демократії та управління;
- демократичної стабільності;
- міжкультурного діалогу;
- освіти та сприяння людським контактам; 
- соціальній згуртованості. 
У березні 2015 року була прийнята резолюція 

Асамблеї 2041 (2015). Європейський Союз вжив 
заходів, щоб посилити свою спроможність кон-
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тролювати дотримання верховенства права дер-
жавами-членами [2]. Лісабонський договір змінив 
основу політичного діалогу між двома організа-
ціями, оскільки відносини Європейського Союзу 
з Радою Європи з тих пір перебувають у компе-
тенції Верховного представника Союзу із закор-
донних справ та політичної безпеки. З моменту 
набуття чинності Лісабонським договором Євро-
пейський Союз розширив свою діяльність у сфе-
рах, традиційно охоплених Радою Європи, осо-
бливо у сфері правосуддя і внутрішніх справ; 
вживав різні ініціативи (заходи) для сприяння 
(забезпечення) поваги до демократії, прав людини 
та верховенства права на теренах Європейського 
Союзу і поза ним.

Виникла необхідність уникати дублювання 
та забезпечити узгодженість і взаємодопов-
нюваність між Європейським Союзом і Радою 
Європи в галузі прав людини, верховенства 
права та демократії. Тому в Європі це питання 
стало ще більшою проблемою. Запровадження 
механізму ЄС з дотримання верховенства права 
і основоположних прав залишалося відкритим 
протягом тривалого часу.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Питанню дотримання прав і свобод людини 
та проблемі узгодженості міжнародних доку-
ментів різного рівня щодо захисту прав людини, 
гармонізації та співпраці в міжнародному співто-
варистві у галузі верховенства права, демократії 
займалися науковці Т. Анцупова, В. Буткевич, 
О. Буткевич, О. Задорожній, П. Рабінович та інші. 
Але ця тема ще потребує додаткового вивчення 
і є актуальною.

Цілі статті: провести аналіз документів Ради 
Європи та Європейського Союзу на предмет про-
сування нових стандартів прав людини, зокрема 
тих, які стосуються «третього покоління прав 
людини»; дослідити міжнародні документи щодо 
запровадження механізму ЄС з дотримання вер-
ховенства права і основоположних прав; про-
демонструвати специфіку проблемних питань, 
висвітлених European Committee of Social Rights 
на прикладі Греції.

Виклад основного матеріалу. Меморандум 
про взаєморозуміння 2007 року був підписаний 
з метою співпраці Ради Європи та Європей-
ського Союзу, які мають розвивати свої стосунки 
в усіх спільних сферах, зокрема щодо сприяння 
та захисту плюралістичної демократії, поваги до 
прав людини та основоположних свобод, верхо-
венства права, політичного та правового співро-
бітництва тощо. 

Слід звернути увагу на те, що співпраця має 
враховувати переваги та компетенції Ради Європи 
та Європейського Союзу для уникнення дублю-
вання в питаннях дотримання прав людини. Рада 

Європи та Європейський Союз визнають досвід 
один одного та роботу зі встановлення стандартів, 
якщо це доречно, у відповідній галузі діяльності.

У Меморандумі про взаєморозуміння 
2007 року зафіксовано, що Рада Європи та Євро-
пейський Союз намагатимуться встановити 
спільні стандарти пропагування Європи без 
розмежування ліній, без впливу на їх само-
стійність під час прийняття рішень. З огляду 
на механізми захисту прав людини в документі 
прописано, що, «готуючи нові ініціативи в цій 
галузі, Рада Європи та інститути Європейського 
Союзу будуть застосовувати відповідну експер-
тизу, якщо це доречно, шляхом консультацій» 
[1]. У галузі прав людини та основних свобод 
узгодженості співтовариства та Європейського 
Союзу відбуватимуться шляхом дотримання 
закону з відповідними конвенціями Ради Європи, 
що забезпечить реальність ініціативи. 

Додатково в документі наголошується на ролі 
Уповноваженого з прав людини: «Європейський 
Союз розглядає Раду Європи як загальноєвро-
пейський орієнтир для прав людини. У цьому 
контексті відповідні норми Ради Європи будуть 
посиланням на документи Європейського Союзу. 
Рішення та висновки його структур будуть вра-
ховані керівництвом Інституції Європейського 
Союзу, де це доречно. Європейський Союз розви-
ватиме співробітництво та консультації з Уповно-
важеним з прав людини щодо прав людини» [1].

Відповідно до Resolution 2041 (2015) European 
institutions and human rights in Europe Асамблея 
пропонує Європейському Союзу продовжувати 
регулярну взаємну співпрацю з Радою Європи 
та використовувати досвід установ та органів, 
зокрема Комісії з питань демократії через закон 
(Венеціанська комісія); Уповноваженого з прав 
людини; Парламентську асамблею та відповідні 
механізми моніторингу; виконуючи пропози-
цію Європейської Комісії “A new EU Framework 
to strengthen Rule”, інформування відповідних 
органів Ради Європи про будь-які подальші 
розробки та/або інші подібні ініціативи в цій 
галузі та використання її досвіду, зокрема щодо 
визначення критеріїв існування «систематичних 
загроз» верховенству закону; продовження ана-
лізу проектів законодавства для забезпечення 
основних права людини; через захист і просу-
вання права людини у своїй зовнішній політиці 
та за допомогою використання експертизи відпо-
відних органів Ради Європи [2].

У Recommendation 2065 (2015) European 
institutions and human rights in Europe наголошу-
ється на вивченні можливого впливу пропозицій 
Європейської Комісії “A new EU Framework to 
strengthen Rule” щодо співробітництва Європей-
ського Союзу з Радою Європи та зроблено акцент 
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на дотриманні нових розробок у процесі впрова-
дження такого проекту [3]. 

Увага Ради Європи зосереджена на тому, щоб 
Європейський Союз просував нові стандарти прав 
людини, зокрема «третє покоління прав людини». 
У звіті “European institutions and human rights in 
Europe” 2015 року розглядаються наслідки заходів, 
спрямованих на захист прав людини, що застосо-
вуються до певних держав у ЄС [4]. В пункті 3.1. 
«Європейський Союз і дотримання прав людини 
в межах своїх держав-членів. Застосування Хартії 
основних прав» зазначається: «Хартія основних 
прав поділена на шість глав. Вона містить низку 
прав і свобод людини, включаючи права, закрі-
плені в ЄСПЛ, соціальні та економічні права 
та низку прав «третього покоління», наприклад 
захист даних, гарантії біоетики та прозоре адмі-
ністрування. Коли право міститься і в Хартії 
основних прав, і в Європейській соціальній хар-
тії, його значення та сфера застосування однакові. 
Хоча введена в договір законом Хартія є обов’яз-
ковою для установ, органів, відомств та агентств 
ЄС та члена ЄС». 

Питанню діючого механізму щодо верховен-
ства права у країнах-членах ЄС приділена в звіті 
увага таким чином, що висвітлені такі проблемні 
питання: проблема виселення ромів у Франції 
(літо 2010 року); конституційна криза в Румунії 
(2012 рік); суперечливі конституційно-правові 
зміни в Угорщині (з 2011 року), які демонструють, 
що ЄС має труднощі в забезпеченні постійної 
прихильності своїх держав-членів до демократії, 
прав людини або верховенства закону. При цьому 
наголошується, що звичайний підхід політичного 
та дипломатичного переконання не завжди був 
успішним. Якщо такі засоби впливу недостатні, 
може бути використаний інший механізм – позов 
про порушення щодо держави-члена, яка не 
дотримується договорів.

Згідно звіту Європейської Комісії у 2013 році 
спостерігалося збільшення випадків, коли наці-
ональні юрисдикції просили Суд Європейського 
Союзу надати рекомендації щодо застосовності 
норм Хартії під час імплементації законодав-
ства ЄС на національному рівні [5]. ЄС прийняв 
низку настанов для просування у своїй зовнішній 
політиці в галузі прав людини. Так, у 2013 році 
були прийняті Керівні принципи ЄС щодо спри-
яння та захисту свободи віросповідання та віри, 
Керівні принципи ЄС щодо смертної кари, Наста-
нови щодо сприяння та захисту задоволення від 
усіх людей права осіб-лесбіянок, геїв, бісексуа-
лів, транссексуалів (ЛГБТІ). У 2014 році ЄС при-
йняв Керівні принципи щодо свободи вираження 
поглядів у режимі онлайн та офлайн. Ці керівні 
принципи були прийняті на рівні міністрів, і хоча 
вони не є юридично обов’язковими, але демон-

струють потужну політичну прихильність ЄС 
у просуванні вказаних прав. 

Слід наголосити, що через європейський 
інструмент демократії та прав людини (EIDHR) 
ЄС підтримує між неурядовими організаці-
ями, які пропагують права людини, демократію 
та верховенство права. Санкції, які також нази-
ваються обмежувальними заходами проти тре-
тіх країн, фізичних осіб або суб’єктів господа-
рювання, є важливим інструментом зовнішньої 
політики ЄС та застосовуються відповідно до 
спільних загальних принципів, зовнішньої полі-
тики. Вони приймаються як «спільні позиції» 
Ради ЄС, а їх реалізацію здійснює Європейська 
комісія та держави-члени.

Слід також звернути увагу на те, що з моменту 
набуття чинності Лісабонським договором Євро-
пейська Комісія готує щорічні звіти про застосу-
вання Хартії основних прав. Він також перевіряє 
сумісність законодавчих пропозицій із Хартією.

Щодо порушень. Європейський комітет соці-
альних прав (European Committee of Social Rights 
(ECSR) після кількох колективних скарг виявив 
низку порушень Європейської соціальної хар-
тії (переглянуто) щодо заходів жорсткої економії 
в деяких країнах [5]. Наприклад, у випадку Греції 
законодавство, що дозволяє звільняти працівників 
без попередження або компенсації за контрактами 
протягом випробувального періоду, вважалося 
таким, що порушує статтю 4 «Право на справед-
ливу винагороду» пункту 4 Європейської соці-
альної хартії (переглянутої), яка дає право всім 
працівникам на розумний термін сповіщення про 
припинення працевлаштування, що є умовою кре-
дитної угоди Греції з ЄС і Міжнародним валют-
ним фондом (МВФ). Крім того, скорочення пенсій 
за віком, що проводиться для вшанування угоди 
з Трійкою (Греція, ЄС, МВФ), вважалося такими, 
яке суперечить статті 12 «Право на соціальне 
забезпечення» пункту 3, що передбачає зобов’я-
зання «прогресивно піднімати систему соціаль-
ного забезпечення на більш високий рівень». 

Також слід звернути увагу і на порівняння 
прецедентної практики ЄС (Court of Justice 
of the EU) та Європейського суду з прав 
людини. Економічна криза є небезпечною для 
дотримання прав людини. ЄСПЛ не гаран-
тує соціально-економічних прав, в той час як 
ЄСПЛ надає державам-членам свободу щодо 
проблемних питань, коли вони вживають захо-
дів жорсткої економії. Європейський комітет 
соціальних прав (European Committee of Social 
Rights (ECSR) зайняв чітку позицію щодо захи-
сту основних прав (пункт 54 Report European 
institutions and human rights in Europe) [5]. 

Для прикладу зазначу справу “Thomas Pringle v 
Government of Ireland”, я якій «Суд ЄС встановив, 
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що коли держави-члени створили Європейський 
механізм стабільності (в якому Європейська 
Комісія відіграє головну роль) як окрему міжна-
родну організацію, діючи як постійний механізм 
вирішення кризи в Єврозоні, вони не застосову-
вали законодавство ЄС, адже в договорах не було 
нічого, що надало б закону ЄС перевагу» [6].

У Єврокомісії стверджують, що не існує 
ризику дублювання правових норм (соціальних 
та економічних прав) у документах ЄС та Ради 
Європи, адже РЄ має стандарт (зокрема, Європей-
ська соціальна хартія), і вона була прийнята давно 
[7]. Роль суду є очевидною. Він має повноваження 
тлумачити права, зафіксовані в Хартії, однак існує 
ризик розбіжності між стандартами ЄС і стандар-
тами Ради Європи (здебільшого європейськими). 

У Recommendation 2151 (2019) Establishment 
of a European Union mechanism on democracy, 
the rule of law and fundamental rights зазначається: 
«… між Європейською комісією та органами Ради 
Європи вже діють окремо розроблені механізми 
співпраці, спрямовані на активізацію обміну 
інформацією, знаннями та досвідом» [8]. Асамб-
лея вважає важливим зберігати пріоритет діяль-
ності Ради Європи в питаннях, що стосуються 
оцінки дотримання державами-членами Європей-
ського Союзу загальних міжнародних цінностей, 
і рекомендує Комітету міністрів:

1) регулярно проводити оцінку поточного 
статусу ініціатив ЄС у сфері верховенства 
права та оцінювати їх у контексті Меморандуму 
2007 року; 

2) створити спеціальний координаційний 
орган, який регулярно інформуватиме Комітет 
міністрів з питань проблем дотримання верховен-
ства права;

3) дотримуватися більш інтегрованого під-
ходу щодо прийняття політичних рішень, що 
включатиме діалог із зацікавленою інституцією 
Європейського Союзу щоразу, коли проводиться 
оцінка Ради Європи / країн Європейського Союзу 
щодо того, чи існує ризик серйозного порушення 
загальноприйнятих норм права, чи виправлений 
недолік усунутий (чи припинив своє існування); 

4) заохочувати гарантії, подібні до статті 53 Хартії 
основних прав Європейського Союзу, згідно з якою 
будь-який механізм верховенства права Європей-
ського Союзу повинен забезпечити, щоб оцінка чи 
дії Європейського Союзу не впливали на існуючі 
процедури, які випливають із консультативних чи 
моніторингових механізмів Ради Європи.

Висновки. Аналіз міжнародних документів 
Європейського Союзу та Ради Європи дає можли-
вість дійти висновку, що організації закликають 
до діалогу всі країни-члени ЄС щодо дотримання 
прав людини, зокрема «третього покоління прав 
людини». Крім того, організації працюють коор-
диновано з метою спільного діалогу в площині 
«дотримання прав людини в сучасному світі», оці-
нюють взаємні можливості на предмет унормування 
діяльності та недопущення дублювання механізмів 
контролю за дотриманням прав людини, прово-
дять моніторинг ситуації щодо верховенства права 
в Європі, чітко оцінюють наслідки своєї роботи.
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