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Розбудова держави і права: питання теорії та конституційної практики
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БІХЕВІОРИЗМ ТА ТЕОРІЯ КОМУНІКАТИВНОЇ ДІЇ  
ЯК ПІДҐРУНТЯ ДІЯЛЬНІСНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВОЗНАВСТВА

Актуальність теми дослідження обумовлюється необхідністю переосмис-
лення філософсько-правового підґрунтя системи права, за якого важливе місце 
в правознавстві може посісти діяльнісна теорія правознавства (діяльнісний під-
хід), яка може забезпечити адекватне сприйняття правових явищ через аналіз 
поведінкової складової суб’єктів правових відносин.

Метою дослідження є висвітлення біхевіоризму та теорії комунікативної дії 
як філософсько-правового підґрунтя діяльнісного підходу в правознавстві.

Наголошується, що можливими напрямами застосування положень біхевіо-
ристичної теорії в сфері права, є пізнання та інтерпретації явищ і предметів, що 
не потребують урахування психологічного аспекту діяльності. Основні поло-
ження теорії біхевіоризму можуть бути доволі ефективно використані в межах 
юридичного нормотворення: під час проектування юридичних норм, особливо 
у сфері господарського права. Положення теорії біхевіоризму доволі ефективно 
використовуються в сфері трудового права. Частково положення вказаної теорії 
реалізуються й у кримінальному праві.

Вказується, що в основі теорія комунікативної дії лежить сприйняття навко-
лишньої дійсності можливостями соціальної комунікації та здатністю досяг-
нути консенсус. Комунікація має здійснюватися виключно на принципах рівно-
сті, поваги, вільному виборі акторів комунікації. Комунікативна теорія акцентує 
увагу на гуманістичній складовій дії, на гідності суб’єктів комунікації.

Резюмується, що в умовах відстоювання Україною цінностей західної пра-
вової культури, подальшої європейської інтеграції важливим є залучення аль-
тернативних теорій пізнання та інтерпретації правових явищ, що стане основою 
удосконалення національної системи права. Важливу роль у процесах розвитку 
правознавства має відіграти діяльнісна теорія правознавства, яка органічно 
ураховує теоретичну та практичну сторони юриспруденції. Підґрунтям діяль-
нісної теорії правознавства є низка положень та висновків інших теорій, які 
переважно мають міждисциплінарний характер. Діяльнісна теорія має поєд-
нати в собі позитивні сторони існуючих теорій, взявши за основу інтерпрета-
цію діяльності. При цьому підґрунтям діяльнісного підходу можуть виступати 
серед іншого біхевіоризм та теорія комунікативної дії, положення і висновки 
яких мають бути максимально адаптовані до особливостей правових явищ.

Ключові слова: діяльнісний підхід, право, правознавство, теорія біхевіо-
ризму, теорія комунікативної дії.
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Bilozorov Yе. V. Behaviorism and Communicative Action Theory as 
Jurisprudence Activity Based Theory Basis

The urgency of the research topic is stipulated for the need to rethink 
the philosophical and legal basis of the system of law, under which jurisprudence 
activity based approach can occupy a crucial place in jurisprudence (activity based 
approach) that can ensure adequate legal phenomena perception through the analysis 
of legal relations subjects’ behavioral components.

The aim of the research is to cover behaviorism and the communicative 
action theory as a philosophical and legal basis of the activity based approach in 
jurisprudence.

It is emphasized that possible areas of the behavioral theory provisions’ application 
in the field of law are cognition and interpretation of phenomena and objects that do 
not require consideration of the psychological aspect of activity. The fundamental 
provisions of the behaviorism theory can be quite effectively used within the legal 
rule-making framework: during the design of legal norms, especially in the field 
of commercial law. The behaviorism theory provisions of are quite effectively used 
in the field of labor law. In part, the provisions of this theory are implemented in 
criminal law.

It is pointed out that the communicative action theory is based on the perception 
of the existing reality by the possibilities of social communication and the ability to 
reach consensus. Communication should be carried out exclusively on the principles 
of equality, respect, free choice of communication actors. Communicative theory 
focuses on the humanistic component of action, and on the dignity of the subjects 
of communication.

It is summed up that in the conditions of Ukraine’s defense of Western legal 
culture values, and further European integration, it is crucial to attract alternative 
cognition and legal phenomena interpretation theories that will be the basis for 
the national system of law improvement. Jurisprudence activity based theory 
should play an important role in the development of jurisprudence that organically 
takes into account the theoretical and practical aspects of jurisprudence. The basis 
of jurisprudence activity based theory is a number of provisions and conclusions 
of other theories being mostly interdisciplinary. Activity based theory should combine 
the positive aspects of existing theories grounding on the activity interpretation. At 
the same time, behaviorism and the communicative action theory, the provisions 
and conclusions of which should be maximally adapted to the legal phenomena 
peculiarities could be the basis of the activity based approach among other things.

Key words: activity based approach, law, jurisprudence, theory of behaviorism, 
communicative action theory.

Вступ. В умовах подальшої реалізації курсу на євроінтеграцію та відмови від прева-
лювання нормативістського типу розуміння права (негативні наслідки превалювання якого 
яскраво проявляються на сьогодні в Росії через безмежну владу однієї особи та застосу-
вання армії для збройної агресії відносно України всупереч будь-яким правовим (у контек-
сті природно-правового розуміння) нормам та положенням міжнародного права) важливим 
є переосмислення філософсько-правового підґрунтя системи права. При цьому важливе 
місце в правознавстві може посісти діяльнісна теорія правознавства (діяльнісний підхід), 
яка може забезпечити адекватне сприйняття правових явищ через аналіз поведінкової скла-
дової царини права. 

Важко заперечити (використовуючи наукові засоби) той факт, що право не існує 
поза межами суспільних відносин: якщо відсутня комунікація між людьми, то не виникає 
і питання правності поведінки окремих осіб чи їх груп. Людина ж проявляє себе у соціумі 
через діяльність. Відтак, саме людська діяльність є тієї сферою, де об’єктивується право. 
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Наголосимо, що наявність прескриптивних текстів ще не вказує на наявність права, якщо 
вони не реалізуються, то права не існує, це «мертве право». Як відзначає Б. Мелкевік, «уже-
права» не існує, воно створюється у процесі діяльності правників і якою буде ця діяльність, 
таким буде і право [1].

Окрім цього доцільно відзначити з позитивної сторони тісний зв'язок теоретичної та 
практичної складової сприйняття правових явищ у межах діяльнісної теорії правознавства, 
що запобігає надмірній формалізації, з одного боку, та нехтуванням загальними засади задля 
досягнення короткострокої мети, з іншого.

Саме тому важливим напрямом наукового пізнання вітчизняної правничої науки має 
стати діяльнісна теорія правознавства, що, у свою чергу, обумовлює актуальність тематики 
філософсько-правового обґрунтування її гносеологічних можливостей у царині права.

Відзначимо, що діяльнісна теорія правознавства (діяльнісний підхід в правознавстві) 
не стала предметом системного та ґрунтовного пізнання вітчизняних та зарубіжних науков-
ців. Хоча варто вказати, що окремі аспекти можливості застосування діяльнісного підходу як 
складової методології сучасного правознавства висвітлювали у своїх працях такі вітчизняні 
вчені як С. Гусарєв, М. Кельман, А. Кучук, О. Мінченко, Н. Сатохіна І. Сердюк, Д. Тихоми-
ров, О. Тихомиров та ін.

Серед вказаних авторів найбільш комплексно місце діяльнісного підходу у струк-
турі сучасної правничої методології висвітлив С. Гусарєв. Вчений цілком слушно зазначає, 
що «нині діяльнісний підхід широко використовується у різних галузях знань про суспіль-
ство, дозволяючи виявляти тенденції, загальні закономірності або особливості здійснення 
певного виду соціальної діяльності, охарактеризувати детермінанти соціального розвитку, 
поставити першочергові дослідницькі завдання. Однак, слід звернути увагу і на той факт, що 
у всіх випадках використання даної методики перед дослідником постають завдання її мето-
дичного пристосування відповідно до сфери життєдіяльності суспільства та особливостей 
предмета» [2, с. 30]. Наведене повною мірою стосується і діяльнісного підходу (діяльнісної 
теорії) як складової частини правознавства.

Варто також згадати й іншого вітчизняного науковеця – Д. Тихомирова. Проводячи 
дескрипцію епістемології державної політики у царині безпеки, вказаний автор наголошує 
на тому, що «діяльнісний підхід не виключає, а, навпаки, передбачає необхідність та доціль-
ність використання інших методів – системного, структурного, функціонального, статистич-
ного, а також психологічних, конкретно-соціологічних та інших, і може бути застосований 
до різних правових динамічних явищ державної політики» [3, с. 231-232]. Хоча при цьому 
Д. Тихомиров переважно інтерпретує діяльнісний підхід надто вузько, обмежуючи його гно-
сеологічні можливості методологічним підходом.

Хоча, слід наголосити на тому, що існуючі наукові розвідки у царині права переважно 
фрагментарно висвітлюють епістемологічний потенціал діяльнісного підходу, знову таки 
розглядаючи не як цілісну теорію, що пояснює правові явища, а переважно як один з мето-
дологічних інструментаріїв дослідження права, що є додатковим фактором актуальності 
обраної тематики.

Постановка завдання. Метою дослідження є висвітлення біхевіоризму та теорії 
комунікативної дії як філософсько-правового підґрунтя діяльнісного підходу в правоз-
навстві.

Результати дослідження. Перед викладенням основного матеріалу слід вказати, що 
ми розглядаємо як філософсько-правове підґрунтя діяльнісної теорії правознавства низку 
теорій, зокрема, економічну теорію права, теорію ігор, біхевіоризм, комунікативну теорію 
права тощо. Однак, у цьому дослідженні акцентуємо увагу лише на теорії біхевіоризму 
та комунікативної дії (що обумовлено вимогами до обсягу роботи). Інша складова філо-
сосько-правового обґрунтування можливості застосування діяльнісної теорії для гносеоло-
гії правових явищ буде висвітлена в іншому дослідженні. Детально аналізувати зміст цих 
напрямів ми не будемо, виходячи з предмету нашого дослідження. Ці положення будуть 
розглянуті у частині їх гносеологічного потенціалу для пізнання правових явищ саме через 
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їх зв'язок з діяльнісною теорією. При цьому ми їх розглядаємо саме у контексті філософ-
сько-правового аспекту; як надбання філософсько-правової думки

Теорія біхевіоризму як складова філососько-правого підгрунтя діяльнісної теорії 
правознавства. Відзначимо, що існують різні інтерпретації розуміння змісту самого біхе-
віоризму. Тому у цьому дослідженні ми сприймаємо його як таку теорію, що виходить 
з обумовленості усіх форм поведінки певними факторами. При цьому йдеться не тільки 
про поведінку людей, а й інших живих істот. Об’єктом інтенції цієї теорії є поведінка 
живих істот, що піддається об’єктивному спостереженню та сприймається як результат дії 
відповідного стимулу. «Цей вид активності людини описувався поняттями: «стимул-ре-
акція», «утворення навичок», «інтеграція навичок», «проміжна змінна», «потенціал збу-
дження і гальмування», «намір», «очікування», «знання» тощо, а розв’язання завдань 
здійснюється єдиним способом – методом «спроб і помилок», «сліпим» добиранням вико-
наних навмання рухів» [4, с. 10].

Зважаючи на означене, варто наголосити на певних положеннях, які обмежують мож-
ливість використання біхевіоризму для пояснення правових явищ (та які певною мірою ура-
ховуються діяльнісною теорією). 

По-перше, це соціокультурна природа права, яка обумовлює необхідність урахування 
при інтерпретації правових явищ їх аксіологічної складової. Право сприймається як ars boni 
et aequi. Саме ця властивість права є фактором застосування до аналізу правових явищ не 
формальної, а деонтичної логіки (різновиду модальної логіки). При інтерпретації правової 
поведінки важливу роль відіграє суб’єктивна сторона, сприйняття та відношення людини до 
предмету чи явища.

По-друге, дещо несумісними є положення біхевіоризму та психологічної школи права, 
оскільки остання переносить увагу на внутрішню сторону діяльності людини, а біхевіоризм 
зосереджується на об’єктивній її стороні. Однак, ці суперечності долаються саме за умов 
використання діяльнісної теорії правознавства, об’єктом пізнання якої є як суб’єктивна, так 
і об’єктивна сторона людської діяльності.

Предметом, на який спрямована інтенція вчених-біхевіористів, виступає система тих 
реакцій організму, що відповідають різним стимулам, подразникам. Відтак за допомогою цієї 
теорії вивчається зовнішій аспект поведінки (якщо використовувати понятійно-категоріаль-
ний апарат правознавства, то йдеться про об’єктивну сторону правової поведінки). У межах 
біхевіористичної теорії нівелюється психологічна характеристика поведінка людини, нато-
мість основна увага зосереджується на зовнішніх стимулах, на подразниках з навколишнього 
середовища, що уподібнює вивчення поведінки людини та поведінки тварин.[5, с. 130].

Цілком слушно з цього приводу висловився Ю. Тихомиров, вказуючи наступне: «Біхе-
віоризм акцентував увагу на поведінкових діях, які підлягають вимірюванню, але не брав 
до уваги соціальних аспектів поведінки людей в суспільстві, за що і піддавався критиці 
у вітчизняній науковій літературі» [6, с. 93].

Зважаючи на означене, можна вказати як можливі напрями застосування положень 
біхевіористичної теорії в сфері права, зокрема, для пізнання та інтерпретації явищ і пред-
метів, що не потребують урахування психологічного аспекту діяльності. Так, наприклад, 
О. Балинська дійшла наступного висновку щодо потенційних можливостей вербального 
біхевіоризму для гносеології діяльності органів внутрішніх справ: «застосування вербаль-
ного біхевіоризму у діяльності ОВС доцільне щодо вивчення впливу на поведінку співроз-
мовника, мовленнєво-поведінкового реагування підозрюваної, допитуваної, розроблюваної 
особи» [7, с. 4].

На нашу думку, основні положення теорії біхевіоризму можуть бути доволі ефективно 
використані в межах юридичного нормотворення: під час проектування юридичних норм, 
особливо у сфері господарського права (учасниками господарських відносин є суб’єкти 
господарювання, які переважно мають статус юридичних осіб).

Додамо, що положення теорії біхевіоризму доволі ефективно використовуються 
в сфері трудового права. Так, навіть в нині чинному Кодексі законів про працю закріплено 
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норми про заохочення та дисциплінарні стягнення відповідно за належне та неналежне вико-
нання трудових обов’язків; вимоги до трудового стажу, що необхідні для призначення пен-
сії, залежно від виду роботи, різні види оплати роботи залежно від характеру самої роботи 
та кваліфікаційних вимог до працівника тощо.

Частково положення вказаної теорії реалізуються й у кримінальному праві. Так, 
наприклад, можна згадати такий зовнішній стимул як звільнення від кримінальної відпові-
дальності, що заохочує осіб здати органам правопорядку зброю, набої тощо.

Теорія комунікативної діяльності як складова філососько-правого підгрунтя діяльніс-
ної теорії правознавства.

У межах теорії, описаної німецьким вченим Ю. Хабермасом, усувається основний 
недолік, притаманний теорії біхевіоризму (у контексті пізнання правових явищ) – нехту-
вання суб’єктивним фактором та акцентується увага на комунікативній реальності. «Відпо-
відно до цієї моделі раціональним проявам властивий характер осмисленних, чітких і зро-
зумілих у своєму контексті дій, через які актор відноситься до чогось в об’єктивному світі. 
Умови дієвості символічних проявів вказують на інтерсуб’єктивно поділяєме комунікатив-
ною спільністю фонове знання» [8, с. 318] – вказує Ю. Хабермас.

А. Гарбадин, розглядаючи можливості застосування положень теорії комунікативної 
дії до аналізу процесів демократії, відзначає, що «комунікативна дія спрямовується на досяг-
нення порозуміння між суб’єктами в ситуації їхньої взаємодії. Порозуміння стає невід’єм-
ним атрибутом мовлення. Отже, якщо цілераціональна дія виражає монологічну інтенцію, 
то комунікативна дія – інтерсуб’єктну» [9, с. 79].

Ю. Хабермас акцентує увагу на потребі раціоналізації гносеології через комуніка-
тивну раціональність, якій властиві наступні ознаки: взаєморозуміння, досягнення рішень 
вигідних для усіх учасників комунікативної дії, узгодженість дій суб’єктів. Ставлячи за 
ціль досягти свою мету, суб’єкти комунікативної дії, сприймають один одного як рівних, 
діють на основі поваги і толерантності, «залучення іншого», досягаючи взаємовигідного 
консенсусу, імплементуючи «однакову повагу не до собі подібних, а до іншої особи в її 
інакшості» [10, с. 48].

Зауважимо, що наведене повною мірою стосується ефективної діяльності (яка і може 
бути ефективною тільки за вказаних умов). При цьому описане відповідає повною мірою 
правопорядку, заснованому на цінностях прав людини, верховенства права (що і є фактором 
дослідження нами теорії комунікативної дії як підґрунтя діяльнісної теорії правознавства).

Варто також згадати інтерсуб’єктний характер комунікативної дії, який повною мірою 
властивий і діяльності людини в сучасному суспільстві (особливо в умовах глобалізації, 
міжнародної комунікації). Нині людина є активним творцем власного простору, соціальний 
простір створюється особою у процесі її діяльності, більш того, цей простір є формою люд-
ської діяльності.

Доцільно відзначити, що аналіз теорії комунікативної дії Ю. Хабермаса, дозволяє 
визначити три складові (виміри) гносеології правових явищ:

– комунікативний вимір (саме у межах цього виміру простежується зв'язок комуніка-
тивної дії та людської діяльності); 

– антропний вимір;
– лінгвістичний вимір.
Таким чином, теорія комунікативної дії виходить з того що сприйняття навколишньої 

дійсності визначається можливостями соціальної комунікації та здатністю досягнути кон-
сенсус. Комунікація має здійснюватися виключно на принципах рівності, поваги, вільному 
виборі акторів комунікації. Комунікативна теорія акцентує увагу на гуманістичній скла-
довій дії, на гідності суб’єктів комунікації. Цілком слушно М. Хмара відзначає наступне: 
«Посеред найбільш актуальних філософсько-правових ідей мислителя виокремлюємо 
утвердження: моральності суспільного дискурсу; процедурного характеру раціональності 
та варіабельності нормативного стандарту, узгодженого з мінливими умовами дискурсу та 
інтересами усіх його учасників; ідеї свободи, у своєму процедурному втіленні конкретизо-
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ваної як формальна рівність суб’єктів взаємодії; комунікативного, діалогічного процесу пра-
вового пізнання; необхідності формалізації багатоканального дискурсу, здійснюваного гро-
мадськістю, та його трансформації у політичну площину прийняття законодавчих рішень; 
обґрунтування можливості ненасильницьких, не вертикальних способів соціального буття, 
осмисленого як «універсальне примирення» [11, с. 46].

Висновки. Таким чином, в умовах відстоювання Україною цінностей західної пра-
вової культури, подальшої європейської інтеграції важливим є залучення альтернативних 
теорій пізнання та інтерпретації правових явищ, що стане основою удосконалення наці-
ональної системи права. Важливу роль у процесах розвитку правознавства має відіграти 
діяльнісна теорія правознавства, яка органічно ураховує теоретичну та практичну сторони 
юриспруденції.

Підґрунтям діяльнісної теорії правознавства є низка положень та висновків інших 
теорій, які переважно мають міждисциплінарний характер. Діяльнісна теорія має поєднати 
в собі позитивні сторони існуючих теорій, взявши за основу інтерпретацію діяльності. При 
цьому підґрунтям діяльнісного підходу можуть виступати серед іншого біхевіоризм та тео-
рія комунікативної дії, положення і висновки яких мають бути максимально адаптовані до 
особливостей правових явищ.
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ЮРИДИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ  
АКТІВ НЕГАТИВНОЇ ПРАВОТВОРЧОСТІ

У статті автором розглянуто юридичні технології створення актів «негатив-
ної правотворчості» відповідно до мети дослідження, а саме змістовні правила 
(законності, вмотивованості, обґрунтованості), структурні правила (вступна, 
описова, мотивувальна, резолютивна частини); правила логіки (закон тотож-
ності, закон несуперечності, закон виключеного третього та закон достатньої 
підстави), мовленнєві правила, формальні (реквізитні) та процедурні правила. 

Визначено, що формальні (реквізитні) правила мають значний влив на юри-
дичну силу документу, предмет регулювання та сферу його дії. Проаналізовано 
структурні правила, які передбачені законодавством та стосуються не тільки 
«негативних правотворців», але й суб’єктів звернення із конституційними скар-
гами та поданнями, задля уникнення повернень таких звернень через невід-
повідності вимогам Закону України «Про Конституційний Суд України». Роз-
глянуті правила логіки, що мають бути дотриманні органом конституційного 
контролю, адже результатом такого дотримання постає зрозумілий, аргумен-
тований, а тому і якісний акт «негативної правотворчості». Зазначається, що 
володіння мовленнєвими правилами є невід’ємною складовою якісного судо-
вого рішення та відображає професійність «негативного правотворця». Роз-
криті процедурні і змістовні правила, порушення яких може тягнути за собою 
дуже серйозні наслідки, зокрема критику міжнародної спільноти та недовіру до 
органу конституційної юрисдикції серед громадян. 

Визначено, що підготовка і прийняття правових актів є творчим процесом, 
проте їх головна особливість полягає в тому, що маючи владний характер, вони 
завжди зачіпають інтереси суб’єктів права. Ось чому їх прийняття, як правило, 
формалізується у вигляді певної процедури. Акцентується увага на методоло-
гічних підходах, які можуть бути використанні суддею («негативним правотво-
рцем») при розкритті сутті норми під час встановлення (не) конституційності 
та тлумаченні зокрема. Доводиться, що юридичні технології є невід’ємною 
складовою створення правових актів та є важливим інструментом при здійс-
ненні «негативної правотворчості».

Ключові слова: юридичні технології, правовий акт, судове рішення, пра-
вотворчість органу конституційного контролю, негативна правотворчість. 

Bobrova T. A. Legal technologies for creating acts of “negative law-making”
In the article, the author considered legal technologies of creating acts 

of «negative law-making» according to the purpose of the study, namely substantive 
rules (legality, motivation, validity), structural rules (introductory, descriptive, 
motivation, resolution parts); logic rules (law of identity, law of consistency, 
law of the excluded third and the law of sufficient grounds), speech rules, formal 
(requisite) and procedural rules.
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It has been determined that formal (proprietary) rules have a significant impact 
on the legal force of the document, the subject of regulation and the scope of its 
application. The article analyses structural rules, which are provided by the legislation 
and concern not only «negative law- makers», but also subjects of constitutional 
complaints and appeals, in order to avoid the return of such appeals due to non-
compliance with the requirements of the Law of Ukraine «About the Constitutional 
Court of Ukraine». The article considers rules of logic, which must be observed by 
the body of constitutional control, because the result of such compliance is clear, 
reasoned, and therefore qualitative act of «negative law-making». It is noted that 
the possession of speech rules is an integral component of a high-quality judicial 
decision and reflects the professionalism of the «negative law-maker». Procedural 
and substantive rules have been disclosed, the violation of which could have 
very serious consequences, in particular criticism of the international community 
and distrust of the institution of constitutional jurisdiction among citizens.

It has been determined that the preparation and adoption of legal acts is a creative 
process, but their main feature is that, being authoritative, they always affect 
the interests of subjects of law. That is why their acceptance is usually formalized 
through a certain procedure. Emphasis is placed on the methodological approaches 
that can be used by the judge («negative law-maker») in revealing the essence 
of the norm when establishing (not) constitutionality and interpretation in particular. 
It is proved that legal technologies are an integral component of creation of legal acts 
and an important tool in implementation of «negative law-making».

Key words: legal technologies, legal act, judicial decision, law-making by 
the constitutional review body, negative law-making.

Вступ. На сьогодні питання існування «негативної правотворчості» є досить диску-
сійним. Відповідно до актів «негативних правотворців» прикута значна увага з боку юри-
дичної теорії та практики. Саме тому такі акти мають чітко відповідати загальновизнаним 
стандартам як за суттю, так і за процедурою їх створення. Юридична технологія є невід’єм-
ною складовою створення правових актів. Погоджуємось з Д. Г. Манько, який зазначає, що 
юридична технологія є сукупністю науково – обґрунтованої інформації (правил, способів, 
методів, концепцій та ін.) щодо використання юридичного інструментарію при створенні 
правових актів і здійсненні юридичної діяльності. Автор також відмічає, що особливу увагу 
слід приділяти змістовним, структурним логічним, мовленнєвим, формальним (реквізит-
ним) та процедурним правилам [1, c. 179]. 

Комплексного дослідження юридичних технологій створення актів «негативної 
правотворчості» не проводилося. Основні положення з питань юридичних технологій та 
проблем відносно актів «негативної творчості» викладені у працях вітчизняних юрис-
тів В. В. Дудченко, А. А. Єзерова, Д. Г. Манько, О. О. Первомайського, О. В. Скрипнюка, 
О. О. Томкіної, С. В. Шевчука та ін.

Постановка завдання. Основна метою дослідження є розкриття юридичних техно-
логій створення актів «негативної» правотворчості.

Результати дослідження. О. В. Скрипнюк, О. О. Томкіна зауважують, що слідуючи 
європейському курсу, незворотність якого закріплена на конституційному рівні, Україна має 
підтримувати стабільність інституту, який забезпечує верховенство права, на відповідному 
рівні з точки зору членства в ЄС. [2, c. 106]. Саме тому, при створенні судового акту Консти-
туційний Суд України («негативний правотворець») має дотримуватись загальних правил, 
які висуваються до форми правових актів. 

1. Правила, що регулюють зміст правового акта: законність, обґрунтованість та вмо-
тивованість. Щодо законності: безумовно, що негативно – правотворчий орган стоїть на 
шляху впровадження конституційної законності і конституційного правопорядку. Законним 
є рішення, ухвалене судом відповідно до норм матеріального права із дотриманням норм 
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процесуального права. Це випливає з Конституції України, а також закріплено у національ-
ному процесуальному законодавстві. В процесі розгляду справи, «негативний правотворець» 
розкриває конституційно-правовий зміст оскаржуваної норми. Тут важливим є не перейти 
межу від необхідного розкриття сутті норми закону до її офіційного тлумачення, адже таку 
діяльність «негативного правотворця» на сьогодні закон не передбачає.

Як правило, мотивувальна частина містить належну кількість аргументів КСУ з при-
воду (не) конституційного змісту законодавчої норми – правила. Саме належне обґрунту-
вання (не) конституційності норми закону є головним завданням для осіб, які звертаються до 
«негативного правотворця», більше того, воно і буде покладене в основу судового рішення. 
Підготовка достатньо обґрунтованої конституційної скарги (подання), а згодом і акту «нега-
тивної правотворчості» вимагає якісної юридичної аргументації щодо неконституційності 
окремих норм закону від фахівців права. Оскільки подання конституційної скарги лише 
на тій підставі, що особа не згодна із застосуванням судом норм права є безперспектив-
ним і відповідно служить підставою для відмови у відкритті конституційного провадження 
і повернень скарг. Так, лише за квітень 2021 року суб’єктам права на конституційні скарги 
повернуто 28 скарг, які за формою не відповідали вимогам Закону України «Про Конститу-
ційний Суд України». Враховуючи вищевикладене, одним із змістовних правил, якому має 
відповідати судовий акт «негативного правотворця» – це обґрунтованість. 

На право сторони на вмотивоване судове рішення звертає у своїй практиці Європей-
ський суд з прав людини. Не можливо не погодитися також і з тим, що наявність у судовому 
рішенні мотивувальної частини ще не означає, що судове рішення є вмотивованим. Мотиву-
ючи судове рішення, необхідно дати відповідь на кожен важливий і доречний аргумент сто-
рони та вказати доводи, що лежать в основі рішення» [3, c. 46]. В цьому аспекті підготовка 
акту «негативної правотворчості» є досить кропіткою інтелектуальною працею, результатом 
якої має бути об’єктивна вмотивованість. Тут дуже важливо які методологічні підходи буде 
використовувати суддя. Поширеними підходами як при офіційному тлумаченні, так і при 
розкритті сутті норми під час встановлення (не) конституційності виступають, як правило: 
герменевтичний, діалектичний та компаративний. За допомогою цих підходів «негативний 
правотворець» аналізує та встановлює відповідні зв’язки між нормою, яка розглядається та 
Основним Законом і робить висновок стосовно (не) відповідності положень нормативно – 
правового акту Конституції України. Також слід додати, що при розробці таких актів неабияк 
доречними є звернення «негативних правотворців» до наукової спільноти, до осіб, які добре 
володіють методологічним інструментарієм, адже предметне обговорення (не) конституцій-
ності тих чи інших положень нормативно – правового акту як теоретиками, так і практиками 
сприяло б розробці «сильних» аргументів та тому, щоб мотивувальна частина була такою 
не тільки формально, але й сутнісно. Це є вкрай важливим, адже як підкреслює В. В. Дуд-
ченко, для досягнення реальної справедливості необхідно доповнювати формальні вимоги 
справедливості морально-етичними цінностями. Дух права має переважувати його букву. 
Зрозуміти право неможливо, не усвідомивши його цілей. Виходячи з цього, юрист має знати, 
яка система цінностей сучасного суспільства, і в межах цієї системи цінностей використо-
вувати право для досягнення справедливості [4, с. 25 – 26]. Застосування ж телеологічного 
чи буквального підходів дозволяє отримати два принципово різних вирішення однієї і тієї 
самої проблеми. І цінність різних експертних думок полягає в тому, що вони дозволяють 
розкрити проблему з різних сторін. А суддям КСУ шляхом консенсусу знайти оптимальне 
її рішення [5].

2. Щодо структурних правил акту негативної правотворчості, слід зазначити, що вони 
передбачені законодавством. Окрім того, існує чітка визначеність щодо виду судового акту, 
а саме за результатами розгляду справ за конституційними поданнями та конституційними 
скаргами «негативний правотворець» ухвалює рішення. У вступній частині рішення «нега-
тивного правотворця» зазначаються: найменування рішення, дата і місце його ухвалення, 
номер; орган, який його ухвалив; склад суддів КСУ, які розглядали справу; перелік учасників 
конституційного провадження (ч. 1 ст. 89 ЗУ «Про Конституційний Суд України») [6]. Вва-
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жається, що це достатньо вичерпний перелік інформації, яка мусить бути у вступній частині 
рішення, проте Суд може подати більше інформації, якщо бачить у цьому доцільність, щоб 
справа була належним чином викладена для сприйняття. 

В описовій частині рішення зазначається ряд важливих даних, що логічно підводять 
до викладення його мотивувальної частини, а саме: вимоги конституційного подання або ж 
конституційної скарги; повна назва, дата ухвалення, порядковий номер акта, конституцій-
ність якого оспорюється, назва органу або посадової особи, які ухвалили акт, що є предме-
том розгляду в Суді (ч. 2 ст. 89 ЗУ «Про Конституційний Суд України») [6]. 

При створенні мотивувальної частини акту негативної правотворчості Суд зазначає 
положення Конституції України, відповідно до яких обґрунтовує своє рішення (ч. 3 ст. 89 
ЗУ «Про Конституційний Суд України») [6]. Мотивувальна частина є більш ніж аргумен-
тованою, оскільки містить у собі посилання не тільки на положення Конституції України, 
відповідно до яких Суд обґрунтовує своє рішення, але й на міжнародне та національне зако-
нодавство, практику ЄСПЛ та КСУ, а також на принцип верховенства права та його вимоги 
юридичної визначеності, пропорційності, домірності, непорушності права приватної влас-
ності на які неодноразово звертав увагу «негативний правотворець».

Резолютивна частина повинна мати вичерпні та чіткі зазначення акта (його окремих 
положень), що його Суд визнав неконституційним, – у справі щодо конституційності акта 
(його окремих положень); того, що рішення Суду є обов’язковим, остаточним та таким, 
що не може бути оскаржено; джерела, в якому рішення Суду має бути опубліковано (це 
випливає із ч. 4 ст. 89 ЗУ «Про Конституційний Суд України») [6]. Більше того, Суд зазна-
чає про дію акту «негативної правотворчості» у часі. Нагадаємо, що за загальним прави-
лом, передбаченим Конституцією рішення «негативного правотворця» діють за принципом 
ex nunc, тобто правовий акт, визнаний неконституційним, втрачає чинність і не підлягає 
застосуванню з дня ухвалення відповідного рішення. Але існують і виключення, наприклад, 
у Рішенні КСУ (Другий Сенат) у справі № 3-261/2019(5915/19) за конституційною скаргою 
Одінцової О. А. щодо відповідності Конституції України (конституційності) окремих поло-
жень абзацу другого статті 471 МК України від 21. 07. 2021 р. КСУ скористався своїм правом 
визначити певний момент у майбутньому, коли визнаний неконституційним акт втратить 
чинність. В даному випадку положення, що визнані неконституційними, втрачають чин-
ність через шість місяців з дня ухвалення Конституційним Судом України цього Рішення 
[7], тобто діє принцип pro future. 

3. Щодо логічних правил створення актів «негативної правотворчості» слід зазна-
чити, що вимоги основних законів логіки мають настільки важливе значення для судового 
пізнання, юридичної практики, дотримання законності, що вони спеціально закріплені 
у процесуальних законах і, отже, з вимог логічних перетворені на вимоги юридичні [8]. До 
основних законів формальної логіки відносять такі: закон тотожності, закон несуперечності, 
закон виключеного третього та закон достатньої підстави. Вони застосовуються в системній 
єдності. Їх дотримання сприяє створенню обґрунтованих рішень як «негативних» право-
творців, так і усієї судової гілки влади.

Вимога закону тотожності полягає у тому, що в процесі міркування про якийсь пред-
мет ми маємо мислити саме цей предмет і не підміняти його іншим предметом думки. Ще 
Аристотель зазначав: «…Справді – мати не одне значення – означає не мати жодного зна-
чення, якщо ж у слова немає (визначених) значень, тоді втрачена усіляка можливість розмір-
ковувати один з одним, а насправді і з самим собою» [9]. Закон тотожності неабияк доречний 
при тлумаченні норми Конституційним Судом. Практикуючим юристам при написанні про-
цесуальних документів, посилаючись на такі тлумачні положення варто використовувати 
точне судове визначення, і не замінювати ті чи інші слова синонімами або ж омонімами, чи 
більш того інтерпретувати те, що вже є об’єктивно зрозумілим, оскільки може бути повністю 
втрачено зміст, який було вкладено при тлумаченні «негативним правотворцем». Для того, 
щоб краще зрозуміти суть судового рішення, необхідно знайомитися не тільки з резолю-
тивною частину акту «негативної правотворчості», а спробувати з’ясувати особливі обста-
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винами справи, знайомитися з мотивувальною частиною рішення, оскільки все це утворює 
загальний контекст міркувань і висловлювань «негативного правотворця».

Закон несуперечності полягає у тому, що не можуть бути одночасно істинними 
два протилежні судження щодо одного і того самого об’єкта, узяті в один і той самий час 
і в одному і тому самому відношенні. У цьому зв’язку варто згадати про окрему думку судді, 
що додається до відповідного акта Суду та без зволікання оприлюднюється на офіційному 
веб-сайті. Наявність суперечностей між позицією Суду і окремого судді може мати місце, 
але як відомо, загальнообов’язковістю наділене лише рішення КСУ, окрема думка ж не поро-
джує юридичних наслідків. Окрім того, аналізуючи окремі думки відносно рішень «негатив-
ного правотворця» можна зробити висновок, що загалом судді погоджуються з резолютив-
ною частиною, але зазначають зауваження та заперечення щодо концепції самого Рішення, 
правової аргументації, мотивації, тощо.

Закон несуперечності тісно пов’язаний із законом виключення третього. Цей закон 
доречно сформулювати так: «Два суперечні висловлювання не можуть бути водночас недо-
стовірними, одне з них необхідно достовірне». А порушення цього закону полягатиме 
у ствердженні одночасної недостовірності двох суперечних висловлювань, наприклад пока-
зань свідків [10, с. 39]. Так, в актах «негативної» правотворчості має розв’язуватися питання 
за формою «або–або». Наприклад, розглядається питання: «норма А відповідає Конститу-
ції чи ні?». Можливі такі варіанти відповідей: 1 – норма А є конституційною; 2 – норма 
А є неконституційною.

Між першим і другим варіантом вірним є тільки один, обидва одночасно вірними чи 
хибними бути не можуть, і третього варіанта відповіді не дано. Тобто, Суд не в змозі ухва-
лити рішення без чіткої категоричної відповіді на запитання про те, чи є та чи інша норма 
конституційною чи ні. Точно так як суд загальної юрисдикції повинен визнати підсудного 
або винуватим або невинуватим, у розглядуваному кримінальному правопорушенні, тре-
тього бути не може.

Велике значення у судовому пізнанні надається закону достатньої підстави, який гово-
рить: «Будь-яка думка визнається істинною, якщо вона одержала достатню підставу» [10, с. 39]. 
Така вимога взаємопов’язана зі змістовним правилом, а саме принципом аргументованості та 
вмотивованості акту «негативної правотворчості», яке процесуально закріплене і про що зга-
дувалось вище. Слушним є і те, що «основна помилка» – трапляється тоді, коли у підставу 
закрадається хиба, адже виходячи з хиби, можна «довести» що завгодно, у тому числі і, напри-
клад, помилкову оцінку економічної ситуації в країні або несправедливий вирок суду. Задля 
уникнення теоретичних помилок і практичних негараздів, недостовірності чи омани логіка 
й забороняє посилатися на хибу [10, с. 40]. Для того, щоб уникати хибні посилання звертаємо 
увагу на загальновизнане твердження в Окремій думці судді О. Первомайського: «… будь-
який конституційний суд, ухвалюючи рішення, не повинен мати на меті сподобатись виборцю, 
іншій пересічній особі, окремим політичним силам, насамперед тим, які отримали владу або 
органам публічної влади. Виконуючи контрмажоритарну функцію, органи конституційного 
контролю мають зважати, перш за все, на конституційні цінності, а не настрої суспільства та 
влади, внаслідок чого окремі рішення можуть суперечити волі більшості…» [11].

4. Мовленнєві правила. Автори посібника щодо написання судових рішень акценту-
ють увагу на акуратності мовного викладу, яка є невід’ємною складовою якісного судового 
рішення і свідченням професійної майстерності судді та чистоті мови [3, с. 48, 108]. Орган 
конституційного контролю у своєму рішенні відмічає, що Основним Законом України закла-
дено конституційні основи для використання української мови як мови судочинства та одно-
часно гарантовано рівність прав громадян у судовому процесі за мовною ознакою. Суди 
реалізують державну мову в процесі судочинства та гарантують право громадян щодо вико-
ристання ними в судовому процесі рідної мови або мови, якою вони володіють, відповідно 
до Конституції і законів України [12].

Акт «негативної правотворчості» має бути: категоричним та повністю знімати неви-
значеність у питаннях конституційності положень нормативно – правових актів; скорочений 
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та спрощений, де це можливо і доцільно; дотриманий норм, встановлених у словниках і гра-
матиках української мови та українському правописі. Такий документ повинен бути пере-
конливим, вичерпним і зрозумілим для широкого загалу так, як доступність актів судової 
гілки влади є необхідним кроком для розвитку сучасної правової держави.

5. Наявність формальних (реквізитних) правил має значний влив на юридичну силу 
документу, предмет регулювання, сферу дії та надає йому офіційний характер. Основна їх 
частина зазначається у вступній частині рішення «негативного правотворця»: найменування 
рішення, дата і місце його ухвалення, номер; орган, який його ухвалив; склад суддів Кон-
ституційного Суду, які розглядали справу; перелік учасників конституційного провадження 
(ч. 1 ст. 89 ЗУ «Про Конституційний Суд України») [6]. Існують також реквізити, які розта-
шовуються в кінці судового акта і також є атрибутом документу. До них відносять зокрема, 
повне найменування посади особи (осіб), яка підписала документ; – прізвище та ініціали 
посадової особи (осіб), яка підписала документ; – його (їх) особистий підпис (ставиться 
тільки на оригіналі правового документа).

6. Процедурні правила. При створенні актів «негативної правотворчості» має бути 
дотримана формально визначена процедура, починаючи з вірної форми звернення до «нега-
тивного правотворця» та закінчуючи закриттям конституційного провадження. Процедур-
ний механізм визначено Законом України «Про Конституційний Суд України» та Регламен-
том Конституційного Суду України.

Проект акта Суду, підготовлений з урахуванням пропозицій та поправок (які надали 
судді, що беруть участь у справі) ставиться на голосування за основу (п. 10 § 53 Регламенту 
КСУ) [13]. Вже опрацьований проект акта Суду, у Секретаріаті, надається для ознайомлення 
суддям Конституційного Суду, та не раніше наступного дня справа вноситься на розгляд 
для ухвалення рішення. Голосування за рішення або висновок Суду проводиться поіменно 
шляхом опитування суддів Конституційного Суду (п. 11§ 53, п. 11 § 55 Регламенту КСУ) 
[13]. Рішення підписуються окремо суддями, які голосували за їх прийняття і які голосували 
проти. Суд після офіційного оприлюднення акта за результатами конституційного прова-
дження може з власної ініціативи або за заявою учасника конституційного провадження, 
який брав участь у справі, усунути допущені у відповідному акті описки (неточності, редак-
ційні або технічні огріхи, які не впливають на зміст акта) (п. 1 § 76 Регламенту КСУ) [13].

Висновки. Погоджуємось з А. Єзеровим, який стверджує, що функціональне при-
значення рішень КСУ про офіційне тлумачення Конституції та визнання конституційними 
(неконституційними) законів України – це юридичний засіб забезпечення їхнього правиль-
ного та однозначного розуміння і застосування, а отже – вагомий засіб забезпечення консти-
туційної безпеки, оскільки в такий спосіб він впливає на правову систему загалом [14, c. 26]. 

Підготовка актів «негативної» правотворчості є творчим процесом. Проте їх головна 
особливість полягає в тому, що, маючи загальнообов’язковий характер, вони стосуються 
інтересів суб’єктів права. Саме тому «негативний правотворець» має дотримуватись юри-
дичних технологій їх створення, адже доступність правових актів є необхідним кроком для 
розвитку сучасної правової держави.

Безумовно, творчому підходу до створення актів «негативної» правотворчості в прак-
тичній діяльності юриста сприяє знання нормативного матеріалу, теоретичних положень, 
судової практики, а також вміле використання юридичних технологій. Вищенаведені аспекти 
дослідження підкреслюють значимість використання юридичних технологій у процесі ство-
рення актів негативної правотворчості та потребують подальшого дослідження.
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ПРАВО НА СПРАВЕДЛИВИЙ СУД В КОНТЕКСТІ  
КОНСТИТУЦІЙНО-ПРАВОВОГО РЕФОРМУВАННЯ  

СУДОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

У статті досліджено теоретико-практичні аспекти права на справедливий суд 
в контексті конституційно-правового реформування судової системи України. 
Для досягнення забезпечення права на справедливий суд в контексті конститу-
ційно-правового реформування судової системи України визначено комплекс 
наступних заходів: підвищення статусу і ролі суду в суспільстві і державі, наді-
лення його повноваженнями, необхідними для виконання завдань, що випли-
вають з Конституції України і норм міжнародного права; створення правових 
та економічних гарантій незалежної та ефективної діяльності суду; оптимальна 
структура судової системи, що забезпечує максимальну наближеність судів пер-
шої інстанції до населення, наявність ефективних вищих судів, необхідних для 
реалізації права зацікавлених осіб на оскарження судових постанов, а також 
для забезпечення правильного і однакового застосування законодавства на всій 
території України; встановлення належної процедури розгляду справ, що забез-
печує доступність суду для всіх зацікавлених осіб, можливість рівноправної 
участі сторін у змагальному процесі, винесення законних та обґрунтованих 
рішень, їх оскарження та, у разі порушення закону, скасування; забезпечення 
виконання судових постанов, що вступили в законну силу; забезпечення кожній 
нужденній в цьому особі отримання кваліфікованої юридичної допомоги, гаран-
тованої Конституцією України; формування суддівського корпусу, здатного за 
своїм світоглядом, освітою, моральними, вольовими та іншими якостями вико-
нувати свої конституційні обов’язки; забезпечення підвищення рівня професій-
ної підготовки суддів і співробітників апарату судів. Аргументовано, що значи-
мість інституту дисциплінарної відповідальності суддів для досягнення дійсної 
доступності правосуддя не викликає сумніву, однак, як показує практика, най-
більш дієвим заходом є матеріальна відповідальність, адже без цього ефект 
від вжитих заходів, якщо і буде, то буде вельми короткочасним і не настільки 
значним. Наголошено, що припинення певного «лідерства» нашої країни за 
кількістю виявлених ЄСПЛ порушень прав людини є завданням державного 
престижу, і тому вирішення цієї проблеми відкладати не можна. Акцентовано 
увагу, що захист порушених прав і свобод громадяни України повинні знахо-
дити у національних органах судової влади та в Конституції України. Визна-
чено напрями конституційно-правового розвитку вітчизняної судової системи 
в контексті справедливого судочинства: розробка законопроєктів про компенса-
ції постраждалим від неефективного правосуддя та постраждалим від контрте-
рористичних операцій; реформа судової, судово-виконавчої та пенітенціарної 
систем; узагальнення рішень Європейського суду з прав людини в контексті 
масштабного моніторингу стану законодавства і правозастосування в Україні. 

Ключові слова: справедливий суд, конституція, судова система, судовий 
захист, судовий розгляд, конституційне право, судочинство, правосуддя. 
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Zavalniuk I. V. The right to a fair trial in the context of constitutional 
and legal reform of the judicial system of Ukraine

The article examines the theoretical and practical aspects of the right to a fair trial 
in the context of the constitutional and legal reform of the judicial system of Ukraine. 
In order to achieve the right to a fair trial in the context of the constitutional 
and legal reform of the judicial system of Ukraine, it is necessary to define a set 
of the following measures: increasing the status and role of the court in society 
and the state, giving it the powers necessary to perform the tasks arising from 
the Constitution of Ukraine and the norms of international law; creating legal 
and economic guarantees for the independent and effective operation of the court; 
optimal structure of the judicial system, ensuring maximum proximity of the courts 
of First Instance to the population, the availability of effective higher courts 
necessary for the implementation of the right of interested persons to appeal against 
court decisions, as well as to ensure the correct and uniform application of legislation 
throughout Ukraine; the establishment of a proper procedure for the consideration 
of cases, ensuring the accessibility of the court for all interested persons, the possibility 
of equal participation of the parties in adversarial proceedings, making legitimate 
and justified decisions, their appeal and, in case of violation of the law, cancellation; 
ensuring the enforcement of court orders that have entered into legal force; ensuring 
that everyone in need of this person receives qualified legal assistance guaranteed 
by the Constitution of Ukraine; forming a judicial Corps capable of fulfilling their 
constitutional duties by their worldview, education, moral, strong-willed and other 
qualities; ensuring the improvement of the level of professional training of judges 
and employees of the court staff. It is argued that the importance of the institution 
of disciplinary responsibility of judges for achieving real accessibility of justice is 
beyond doubt, however, as practice shows, the most effective measure is material 
responsibility, because without this, the effect of the measures taken, if any, will be 
very short-term and not so significant. It is noted that the termination of a certain 
"leadership" of our country in terms of the number of human rights violations 
identified by the ECHR is a task of State prestige, and therefore the solution of this 
problem cannot be postponed. It is emphasized that citizens of Ukraine should find 
protection of violated rights and freedoms in the national judicial authorities and in 
the Constitution of Ukraine. The directions of development of the domestic judicial 
system in the context of fair proceedings are defined: development of draft laws 
on compensation for victims of inefficient justice and victims of counter-terrorist 
operations; reform of the judicial, judicial and penitentiary systems; generalization 
of decisions of the European Court of human rights in the context of large-scale 
monitoring of the state of legislation and law enforcement in Ukraine.

Key words: fair trial, constitution, judicial system, judicial protection, judicial 
proceedings, constitutional law, judicial proceedings, justice.

Постановка проблеми. Справедливість є засобом забезпечення соціальної цінності 
норм права. Не маючи в основі правових норм ідеї справедливості, яка виступає в якості кри-
терію порівнянності поведінки людей, правове регулювання є вкрай важким. Однак з іншого 
боку в класовому суспільстві неможливою є реалізація пануючого ідеалу справедливості без 
правового регулювання, і це історичний факт. Якщо держава через створені нею установи 
не забезпечує справжнього захисту прав, і свобод, то вони, як свідчить історичний досвід, 
перетворюються на нездійсненну обіцянку, декларацію про наміри. Ця очевидна обставина 
змушує багато країн, що дотримуються демократичних принципів і засад, звертати пильну 
увагу на матеріальні, інституційні, процесуальні та інші гарантії конституційно-правового 
характеру щодо реалізації національних, а також міжнародних правових установок. У цьому 
аспекті першорядна роль відводиться праву на справедливий суд, що відноситься до першого 
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покоління прав, та яке закріплено відразу декількома базовими міжнародними юридичними 
документами, що підкреслює його як основне і невідчужуване. Право на справедливий суд 
є дієвою гарантією забезпечення захисту ти прав і свобод людини в Європейському суді 
з прав людини. Широке застосування даного права обумовлено його закріпленням у Євро-
пейській конвенції Про захист прав людини та основних свобод. Забезпечення реалізації 
права на справедливий суд одночасно є гарантією захисту будь-якого іншого права. Кожна 
держава, яка взяла на себе зобов’язання за міжнародними договорами забезпечувати для 
своїх громадян право на справедливий суд розгляд, має не лише конституційний обов’язок 
закріпити і гарантувати це право в законодавстві, а й усунути всі перешкоди на шляху його 
реалізації. Порушення права на справедливий суд найчастіше ставали предметом розгляду 
Європейського суду з прав людини, а отже, проблема реалізації даної міжнародно-правової 
норми існує для багатьох держав. Міжнародні механізми судового захисту здатні ефективно 
діяти лише як доповнення до внутрішньодержавної системи права, а тому дуже важливо 
забезпечити здійснення справедливого правосуддя в національних судових органах консти-
туційно-правовим чином. Усе вищезазначене і зумовило вибір теми цього дослідження. 

Метою статті є теоретико-практичне дослідження права на справедливий суд в кон-
тексті конституційно-правового реформування судової системи України.

Аналіз наукових публікацій. Питанням дослідження права на справедливий суд 
в сфері конституційного права присвячено увагу таких вчених як: Авдюгін Р., Антонюк О., 
Аракелян М., Банникова Н., Барабаш Ю., Біляєвська О., Бойко В., Бонтлаб В., Грибанов В., 
Єлісейкін П., Жилін Г., Жуковський А., Колодій А., Крашенніков П., Колісник В., Маляренко 
Т., Партико Т., Рабинович П., Самович Ю., Тимченко Г., Тодика Ю., Хавронюк М., Шевчук 
З. та інші. 

Виклад основного матеріалу. Справедливий суд є мрією людей з часів глибокої дав-
нини. У документах багатовікової давності право на правосуддя закріплено в одному ряду 
з правом на життя і правом на забезпечення збереження власності.

У сучасному світі право громадян на доступ до правосуддя визнається всіма держа-
вами. Воно гарантовано і Конституцією України, ст. 55 якої визначає, що: «Кожному гаран-
тується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися 
за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожному 
гарантується право звернутись із конституційною скаргою до Конституційного Суду Укра-
їни з підстав, установлених цією Конституцією, та у порядку, визначеному законом. Кожен 
має право після використання всіх національних засобів юридичного захисту звертатися за 
захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповід-
них органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна» [3].

Однак не можна сказати, що багатовікова мрія про справедливий суд знайшла сьогодні 
своє повне втілення хоча б в одній країні. На жаль цього не можна сказати і щодо України.

Проблемі забезпечення цього права в нашій країні з часу проголошення початку судо-
вої реформи приділялася належна увага: опубліковано багато наукових праць, захищено 
значну кількість дисертацій з цієї теми, внесено відповідні зміни до законодавства.

Є. Шишкіна головну мету судової реформи визначає як «забезпечення для кожної 
зацікавленої особи реальної можливості в разі виникнення спору… захистити свої права, 
свободи або охоронювані законом інтереси в суді, тобто реалізувати своє право на судовий 
захист, засноване на Конституції України і нормах міжнародного права, яке включає в себе 
право на безперешкодне, без будь-яких обмежень, звернення до суду, на справедливий роз-
гляд його справи в розумний термін неупередженим, незалежним і законним складом суду, 
а також на виконання судового рішення, яке набрало законної сили» [9].

Слід зазначити, що одного закріплення в Конституції України, міжнародних правових 
актах і процесуальному законодавстві права кожного на судовий захист своїх прав, свобод 
і законних інтересів, а також наділення суду повною компетенцією в розгляді всіх справ, 
пов’язаних із захистом прав, свобод і законних інтересів, самого по собі ще недостатньо, 
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щоб вважати проблеми судового захисту вичерпаними. Необхідно забезпечити всім зацікав-
леним особам реальну можливість здійснення цього права, тобто надати реальний доступ 
до правосуддя.

Для досягнення такої мети необхідно визначити комплекс наступних заходів:
–– підвищення статусу і ролі суду в суспільстві і державі, наділення його повнова-

женнями, необхідними для виконання завдань, що випливають з Конституції України і норм 
міжнародного права;

–– створення правових та економічних гарантій незалежної та ефективної діяльності 
суду;

–– оптимальна структура судової системи, що забезпечує максимальну наближеність 
судів першої інстанції до населення, наявність вищих судів, необхідних для реалізації права 
зацікавлених осіб на оскарження судових постанов, а також для забезпечення правильного 
і однакового застосування законодавства на всій території України;

–– встановлення належної процедури розгляду справ, що забезпечує доступність суду 
для всіх зацікавлених осіб, можливість рівноправної участі сторін у змагальному процесі, 
винесення законних та обґрунтованих рішень, їх оскарження та, у разі порушення закону, 
скасування;

–– забезпечення виконання судових постанов, що вступили в законну силу;
–– забезпечення кожній нужденній в цьому особі отримання кваліфікованої юридич-

ної допомоги, гарантованої Конституцією України;
–– формування суддівського корпусу, здатного за своїм світоглядом, освітою, мораль-

ними, вольовими та іншими якостями виконувати свої конституційні обов’язки;
–– забезпечення підвищення рівня професійної підготовки суддів і співробітників 

апарату судів.
Зазначені заходи проводяться з початку судової реформи. Держава належним чином 

виконує свій обов’язок щодо економічного забезпечення незалежності суддів. Формування 
законодавчої бази діяльності судів і суддівського корпусу відбувається за безпосередньої 
участі вищих судових органів.

Однак, як показала практика Європейського суду з прав людини (далі –ЄСПЛ), поло-
ження із забезпечення права на справедливий суд в Україні досі потребують вдосконалення. 
Статистичні дані, які щорічно публікуються в бюлетенях ЄСПЛ і на його офіційному сайті 
свідчать, по-перше, про наростаючий з року в рік потік скарг з України, а по-друге, про те, 
що найбільше скарг проти нашої держави надходить саме з приводу несправедливості судо-
вого розгляду.

Згідно щорічного звіту Європейського суду з прав людини Україна посідає третє 
місце за кількістю порушень Конвенції. Більше порушень зафіксовано тільки в Туреччині та 
Російській Федерації. Такий стан зберігається протягом ряду років.

Слід зазначити, що у виявлених ЄСПЛ порушеннях нічого незвичайного немає. 
Судова помилка є нормальним явищем, її можна виправити і їй запобігти. Судова діяльність 
не може обходитися без людського фактору, а людям властиво помилятися, а часом прояв-
ляти і несправедливість.

Загальне розуміння того, що в жодній країні немає досконалої судової системи, в якій 
би суди працювали з достатнім ступенем законності та ефективності, і призвело до утво-
рення міжнародних судів [1, c. 95].

Європейський суд з прав людини зобов’язаний своїм створенням підписаній 4 листо-
пада 1950 року в Римі низкою європейських держав Конвенції про захист прав людини та 
основоположних свобод [2].

Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод (далі – 
ЄКПЛ), що набрала чинності 3 вересня 1953 р., не тільки проголосила основоположні права 
людини, а й створила особливий механізм їх захисту [2]. Спочатку цей механізм включав 
три органи, які несли відповідальність за забезпечення дотримання зобов’язань, прийня-
тих на себе державами-учасницями Конвенції: Європейську Комісію з прав людини, Євро-
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пейський суд з прав людини і Комітет міністрів Ради Європи. З 1 листопада 1998 р., після 
набуття чинності протоколу № 11, перші два з цих органів були замінені єдиним, постійно 
діючим Європейським судом з прав людини. Його місцезнаходженням є Палац прав людини 
в Страсбурзі (Франція), де знаходиться і сама Рада Європи.

Підписавши і ратифікувавши Європейську конвенцію, Україна відповідно до ст. 46 
ЄКПЛ (Обов’язкова сила і виконання постанов) визнала юрисдикцію Європейського суду 
з прав людини і обов’язковий характер виконання рішень Європейського суду [4].

На практиці це означає, що Україна як держава-відповідач у разі визнання Європей-
ським судом порушення гарантованого ЄКПЛ права заявника зобов’язана вжити як заходи 
індивідуального характеру (відновити ситуацію, яка мала місце до порушення ЄКПЛ, напри-
клад, переглянути судове рішення, яке вступило в силу, компенсувати матеріальні збитки та 
моральну шкоду), так і заходи загального характеру (наприклад, переглянути певні поло-
ження законодавства, прийняти спеціальні регламентуючі акти тощо).

Крім того, відповідно до ст.13 ЄКПЛ держава зобов’язана створити внутрішньонаці-
ональні органи захисту визнаних конвенцією прав, щоб порушення виявлялися і усувалися 
самою державою без втручання Європейського суду [2].

Право на справедливий суд гарантується п. 1 ст. 6 ЄКПЛ, який говорить: «Кожен у разі 
спору про його громадянські права та обов’язки … має право на справедливий і публічний 
розгляд справи в розумний строк незалежним і неупередженим судом, створеним на підставі 
Закону» [2].

Слід зазначити, що гарантії справедливого судового розгляду, закріплені ЄКПЛ, зво-
дяться в основному до дотримання процесуальних гарантій, таких, як, наприклад, можли-
вість підготувати і подати позовну заяву до суду, тобто безпосереднє право на доступ до 
суду, право допитати в судовому засіданні свідків або представити відповідні докази, забез-
печення рівних прав сторонам у процесі, відсутність зацікавленості суддів тощо [10].

ЄСПЛ не розглядає результати судового розгляду. Він сам встановив практику невтру-
чання в результати судових розглядів, вказавши у рішенні Європейського суду про прийнят-
ність скарги «Хасан проти Сполученого Королівства» № 29750/09, що таке втручання пере-
творює Європейський суд в «четверту інстанцію» [8].

Разом з тим значна практика ЄСПЛ з тлумачення і застосування права на справедли-
вий суд дала не тільки визначення цього права та прояснила його, але в певній мірі навіть 
розширила сферу його застосування.

Так, ЄСПЛ вважає тривалі нерозглянуті судами справи, а також невиконання судових 
рішень, що набрали чинності, порушенням права на справедливе правосуддя. Так, на думку 
ЄСПЛ, у зазначених випадках порушується право на доступність правосуддя.

Головною проблемою, що піднімається українськими заявниками сьогодні, є невико-
нання судових рішень у справах, перш за все в області виплат вихідної допомоги, пенсій, 
компенсацій. Кількість заяв, а також динаміка збільшення сум, які щорічно виплачуються, 
свідчить про відсутність ефективних механізмів виконання юрисдикційних актів національ-
них судів [5].

Д. Віткаускас зазначає, що більше половини всіх постанов Європейського суду 
з прав людини, винесених проти України було пов’язано з невиконанням судових актів. 
У наступні роки виявилася й інша «біда» українського правосуддя – несвоєчасний розгляд 
справ у судах [1, c. 97].

Ці проблеми зажадали консолідації зусиль всіх гілок влади щодо підвищення ефек-
тивності реалізації положень ЄКПЛ і нерозривно пов’язаних з ними рішень ЄСПЛ в рамках 
конституційно-правової доктрини України.

Очевидним є той факт, що таке завдання не вичерпується проблемою швидкого 
виконання постанов ЄСПЛ, винесених за скаргами проти України. Воно є значно ширшим 
і включає в себе, поряд з виконанням рішення щодо конкретної справи, необхідність вирі-
шення комплексу взаємопов’язаних проблем. Усунення наслідків порушення прав тієї чи 
іншої особи і виплата їй присудженої ЄСПЛ компенсації, безумовно, є ключовою, але аж 
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ніяк не єдиною ланкою в механізмі реалізації рішень ЄСПЛ, що направлений в кінцевому 
підсумку на превенцію подібних порушень в майбутньому, виявлення і усунення причин, 
в силу яких вони стали можливими [4].

Практика ЄСПЛ сьогодні здійснює істотний, а часом і безпрецедентний за ступенем 
вплив на законодавство і правозастосовну діяльність європейських країн-учасниць ЄКПЛ. 
Як свідчить зарубіжний досвід, рішення ЄСПЛ по одній конкретній справі може спонукати 
державу не тільки прийняти окремий закон, а й здійснити серйозні конституційні та інститу-
ційні зміни, подібних прикладів чимало [11]. Вони свідчать про те, що рішення ЄСПЛ здатні 
виступати як потужна правоутворююча сила.

Порушення ЄКПЛ та невиконання рішень ЄСПЛ можуть призвести до застосування 
до держави-учасниці найсерйозніших санкцій аж до виключення з Ради Європи.

За всю історію існування ЄСПЛ випадків невиконання його рішень не було. Однак 
необхідно уточнити, що спроби відмови від виконання його рішення все ж мали місце. 
Йдеться про Туреччину, яка відмовлялася виконати постанови суду у справі «Луїзіду проти 
Туреччини» [12]. Комітет міністрів Ради Європи, що здійснює відповідно до ст. 54 ЄСПЛ 
нагляд за виконанням рішень суду, у своїх проміжних резолюціях неодноразово вказував, що 
це може поставити її поза організацією. Як зазначає І. Тимченко, загроза санкцій в контексті 
проведеного Туреччиною курсу на вступ до Європейського Союзу в кінцевому підсумку 
змусила її піти на компроміси і виплатити потерпілій справедливу компенсацію [7].

За словами В. Кононенка, «Україна з точки зору виконання постанов Європейського 
суду зарекомендувала себе як дисциплінований учасник Конвенції, особливо в частині, що 
стосується прийняття так званих індивідуальних заходів – виплати компенсації, виконання 
рішень національних судів. Складніше йде справа із заходами загального характеру, тобто 
заходами щодо усунення структурних, системних та конституційних проблем, що викли-
кали неодноразові порушення Конвенції» [4].

Тривалі затримки розгляду справ в судах України і невиконання прийнятих судових 
рішень Європейським судом з прав людини розцінюються як системні зловживання владних 
органів. У зв’язку з цим Рада Європи зажадала від держави вжиття дієвих заходів щодо запо-
бігання цих порушень, в тому числі заходів конституційно-правового характеру.

Зазначимо, що сьогодні Україна розглядає Європейський суд з прав людини як най-
важливіший інструмент сприяння вдосконаленню власної судової системи для наближення 
її до стандартів європейського правосуддя. Окрім ратифікації Україною Додаткового про-
токолу № 14 до Конвенції із захисту прав людини і основних свобод можливо визначити 
конституційно-правові напрями розвитку вітчизняної судової системи:

–– розробка законопроєктів про компенсації постраждалим від неефективного право-
суддя та постраждалим від контртерористичних операцій;

–– реформа судової, судово-виконавчої та пенітенціарної систем;
–– узагальнення рішень Європейського суду з прав людини в контексті масштабного 

моніторингу стану законодавства і правозастосування в Україні.
Масштабне реформування законодавства, що проводиться в останні роки, в першу 

чергу процесуального, найтіснішим чином пов’язане з позиціями ЄСПЛ.
Тому необхідно внести зміни до чинного законодавства, щоб створити механізм щодо 

виконання відповідних нормативно-правових актів та Конституції України, норми якої 
мають безпосередню пряму дію. 

Зокрема це має торкатися деліктної відповідальності суду (суддів). Даний аспект 
в країнах Західної та Східної Європи набув великого значення після закінчення Другої світо-
вої війни, яка чітко показала, що людська спільнота потребує розробки і прийняття справді 
ефективних міжнародних правових актів, а не їх імітації.

Завдяки діяльності ЄСПЛ право на відшкодування шкоди, заподіяної судовою помил-
кою, поширилося спочатку на кримінальне, а потім і на інші види судочинства. Суд визнав 
одним з порушень ЄКПЛ випадки «коли» потерпіла сторона продовжує відчувати вплив 
негативних наслідків від рішення національної інстанції, яке не забезпечує справедливої 
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компенсації і не може бути зміненим шляхом перегляду або відновлення провадження 
у справі [4].

Аналогічну позицію ЄСПЛ неодноразово висловлював і щодо громадян України, 
визнаних ним жертвами судової влади. Комітет міністрів Ради Європи рекомендував Україні 
удосконалювати внутрішньодержавний правовий механізм у напрямку забезпечення відшко-
дування справедливої компенсації потерпілим від недотримання процедури судочинства [11].

Правовою основою цього служать рекомендації Комітету міністрів Ради Європи № R 
(94) 12 «Про незалежність, ефективність і роль суддів у здійсненні правосуддя» і прийнята 
в 1998 році «Європейська хартія про статус суддів». Пункт 5.2 Хартії розглядає можливість 
регресного відшкодування компенсації з винних у порушеннях суддів, але при дотриманні 
гарантії у вигляді необхідності отримання попередньої згоди на це від незалежного органу 
зі значним суддівським представництвом [6].

Порушення суддею обов’язку бути неупередженим нерозривно пов’язане з тією шко-
дою, яка заподіяна учасникам судочинства. Регресний порядок відшкодування шкоди є єди-
ним варіантом відновити справедливість не тільки для постраждалої особи, а й для самої 
держави. Вважаємо, що розробку і прийняття законодавства про матеріальну відповідаль-
ність суддів за заподіяну ними шкоду неналежним виконанням посадових обов’язків від-
кладати не слід. Весь комплекс заходів з реформування судової системи здатний принести 
стійкі результати тільки в разі посилення відповідальності кожного представника судової 
влади за результати своєї діяльності. Значимість інституту дисциплінарної відповідально-
сті суддів для досягнення дійсної доступності правосуддя не викликає сумніву. Однак, як 
показує практика, найбільш дієвим заходом є матеріальна відповідальність. Без цього ефект 
від вжитих заходів, якщо і буде, то буде вельми короткочасним і не настільки значним. При-
пинення певного «лідерства» нашої країни за кількістю виявлених ЄСПЛ порушень прав 
людини є завданням державного престижу, і тому вирішення цієї проблеми відкладати не 
можна. Захист порушених прав і свобод громадяни України повинні знаходити у національ-
них органах судової влади та в Конституції України.

Висновки. Для досягнення забезпечення права на справедливий суд в контексті кон-
ституційно-правового реформування судової системи України необхідно визначити комп-
лекс наступних конституційно-правових заходів: підвищення статусу і ролі суду в суспіль-
стві і державі, наділення його повноваженнями, необхідними для виконання завдань, що 
випливають з Конституції України і норм міжнародного права; створення правових та еко-
номічних гарантій незалежної та ефективної діяльності суду; оптимальна структура судо-
вої системи, що забезпечує максимальну наближеність судів першої інстанції до населення, 
наявність вищих судів, необхідних для реалізації права зацікавлених осіб на оскарження 
судових постанов, а також для забезпечення правильного і однакового застосування зако-
нодавства на всій території України; встановлення належної процедури розгляду справ, що 
забезпечує доступність суду для всіх зацікавлених осіб, можливість рівноправної участі сто-
рін у змагальному процесі, винесення законних та обґрунтованих рішень, їх оскарження та, 
у разі порушення закону, скасування; забезпечення виконання судових постанов, що всту-
пили в законну силу; забезпечення кожній нужденній в цьому особі отримання кваліфіко-
ваної юридичної допомоги, гарантованої Конституцією України; формування суддівського 
корпусу, здатного за своїм світоглядом, освітою, моральними, вольовими та іншими яко-
стями виконувати свої конституційні обов’язки; забезпечення підвищення рівня професій-
ної підготовки суддів і співробітників апарату судів.
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ЛЕГІТИМНІСТЬ ЯК ФЕНОМЕН ЗАГАЛЬНОЇ ТЕОРІЇ ПРАВА

У статті досліджено теоретичні аспекти легітимності як феномену загаль-
ної теорії права. Наголошено, що легітимності властиві три сторони: наяв-
ність якісних повноцінних законів; їх повноцінне сприйняття суспільством 
та відповідність суспільним запитам; їх реальне, результативне застосування 
в діяльності індивідів, організацій. Визначено, що у новій юридичній літера-
турі немає єдиної думки щодо розуміння легітимності. Зазначено, що в даний 
час легітимність трактується в наступних аспектах: як метод, правовий прин-
цип, як вимога і навіть правовий режим на рівні із законністю. Аргументовано, 
що вивчення притаманних легітимності правових властивостей передбачає її 
розгляд в аспектах обсягу (простору), державного суверенітету, нормативної 
основи, суб’єктного складу тощо. Визначено, що легітимність здійснюється 
на основі ієрархії правових норм, спирається на відповідні забезпечувальні 
механізми. Констатовано, що значимість існуючих у цій сфері проблем під-
тверджується основоположним принципом єдності легітимності. Обґрунто-
вано, що легітимність пов’язана і з політикою (політичним режимом). У цьому 
плані констатовано наступне: в законах завжди втілювалася і втілюється 
певна державна політика, що виражається у змісті права, а значить і у його 
легітимності, це чітко видно по публічному, офіційному ставленню до «легі-
тимності» політичних і державних діячів держави. Доведено, що в юридичній 
літературі легітимність розглядається у взаємозв’язку з демократією, власти-
вими їй інститутами. Визначено, що для демократичного режиму в Україні 
характерні: виборність основних органів держави, рівноправність громадян, 
рівність виборчих прав, як правило, об’єктивний, неупереджений підрахунок 
голосів в період виборчих кампаній, поділ влади, конституційне встановлення 
меж їх діяльності тощо. Наголошено, що наявність таких передумов є вельми 
значимим і для демократії і для легітимності. Акцентовано увагу, що демокра-
тія без легітимності втрачає властивість організованості, координованості, легі-
тимності демократичних інститутів. Визначено, що до характеристики легіти-
мності належить і те, що вона зумовлена станом культури суспільства, рівнем 
культури громадян і посадових осіб державного апарату. Доведено, що стан 
легітимності в суспільстві зумовлюється не тільки об’єктивними, а й суб’єк-
тивними факторами. Визначено, що до числа дискусійних відноситься питання 
про склад легітимності, тобто сукупності її елементів. Визначено склад легі-
тимності: нормативна основа легітимності, яка визначається змістом чинного 
законодавства; теоретико-світоглядна основа легітимності, яку складають полі-
тико-правові ідеї, уявлення, принципи; засоби, прийоми, умови реалізації легі-
тимності. Доведено, що легітимність в даний час займає одне з найбільш важ-
ливих місць серед духовних і політико-правових цінностей сучасної України, 
вона необхідна для дотримання, захисту і охорони прав людини, поглиблення 
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демократичних перетворень, становлення цивілізованого суспільства і право-
вої держави. 

Ключові слова: легітимність права, правова держава, склад легітимності, 
суб’єкти легітимності, об’єкт легітимності, єдність легітимності, правові 
властивості, теорія права. 

Ivanchenko O. M. Legitimacy as a phenomenon of the general theory of law
The article examines the theoretical aspects of legitimacy as a phenomenon 

of general theory of law. It is noted that three aspects characterize legitimacy: 
the presence of high-quality full-fledged laws; their full perception by society 
and compliance with public needs; their real, effective application in the activities 
of individuals and organizations. It is determined that in the new legal literature there 
is no consensus on understanding legitimacy. It is noted that currently legitimacy is 
interpreted in the following aspects: as a method, a legal principle, as a requirement, 
and even a legal regime on a par with legality. It is argued that the study of the legal 
properties inherent in legitimacy involves its consideration in terms of volume 
(space), state sovereignty, regulatory framework, subject composition, and so on. It 
is determined that legitimacy is carried out based on a hierarchy of legal norms, based 
on appropriate security mechanisms. It is stated that the significance of the existing 
problems in this area is confirmed by the fundamental principle of unity of legitimacy. 
It is proved that legitimacy is also related to politics (political regime). In this 
regard, the following is stated: laws have always embodied and are implementing 
a certain state policy, which is expressed in the content of law, and therefore in its 
legitimacy, this is clearly seen in the public, official attitude to the "legitimacy" 
of political and state figures of the state. It is proved that in the legal literature, 
legitimacy is considered in relation to democracy and its inherent institutions. It is 
determined that the democratic regime in Ukraine is characterized by: electability 
of the main bodies of the state, equality of citizens, equality of electoral rights, as 
a rule, objective, unbiased counting of votes during election campaigns, separation 
of powers, constitutional establishment of the boundaries of their activities, 
etc. It is noted that the existence of such prerequisites is very important for both 
democracy and legitimacy. It is emphasized that democracy without legitimacy loses 
the property of organization, coordination, and legitimacy of democratic institutions. 
It is determined that the characteristic of legitimacy also includes the fact that it is 
determined by the state of culture of society, the level of culture of citizens and officials 
of the state apparatus. It is proved that the state of legitimacy in society is determined 
not only by objective, but also by subjective factors. It is determined that the question 
of the composition of legitimacy, that is, the totality of its elements, is debatable. The 
composition of legitimacy is determined: the normative basis of legitimacy, which is 
determined by the content of current legislation; the theoretical and ideological basis 
of legitimacy, which is made up of political and legal ideas, ideas, principles; means, 
techniques, and conditions for implementing legitimacy. It is proved that legitimacy 
currently occupies one of the most important places among the spiritual and political-
legal values of modern Ukraine, it is necessary for the observance, protection 
and protection of human rights, the deepening of democratic transformations, 
the formation of a civilized society and the rule of law.

Key words: legitimacy of law, rule of law state, composition of legitimacy, subjects 
of legitimacy, object of legitimacy, unity of legitimacy, legal properties, theory of law.

Постановка проблеми. Легітимність є однією з найважливіших характеристик як 
політичної влади, так і позитивного права. Легітимність в традиційно інтерпретується як 
суспільне визнання тих чи інших інститутів, що складається за рахунок сприйняття аудито-
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рією соціальних і дискурсивних практик як законних, правильних, а також схвалення цих 
практик. Зазначена якість проявляється комплексно: у довірі до норм, у законодавчому під-
твердженні прав, у правовій підзвітності влади, в ідеологічній прозорості та у виконанні 
взятих на себе зобов’язань. Таким чином, легітимність значною мірою пов’язана з можли-
востями формування певних ментальних станів (образів, оцінок, поведінкових установок) 
у суб’єктів. Такого роду стани цінні з прагматичної точки зору, адже досягнення певного 
рівня легітимності означає конституювання соціального порядку, фундаментом якого висту-
пають відносини панування. Цілком можливо, що, якби даний порядок був всюди однако-
вим і уніфікованим, не мав ніяких конкурентів, породжуваних більш вдалими практиками, 
проблема його виправдання не виникла б в принципі. Однак реальна ситуація інша: соціум 
пронизаний безліччю конфліктів, колізій, суперечок про визнання. Ці суперечки існують 
на різних рівнях соціальної організації (від міжособистісного до міждержавного). Необхід-
ність врегулювання даних конфліктів за допомогою звернення до правових засобів ставить 
проблему ефективності, дієвості останніх. Не всякий правовий засіб, так само як і не всяке 
прийняте політичне рішення, може чинити позитивний вплив на ту чи іншу проблемну ситу-
ацію. Іноді способи дій або певні правила поведінки, що зарекомендували себе раніше як 
ефективні, втрачають цю властивість. Дана обставина, вимагаючи осмислення, викликає до 
життя дискусії про визнання і легітимність. 

В останні десятиліття у вітчизняній дослідницькій літературі не раз мали місце 
спроби специфікувати поняття легітимності щодо правової сфери життя суспільства. Однак 
єдиного розуміння і задовільної концепції юридичної легітимності завдяки цим спробам 
поки не склалося.

У зв’язку з тим, що в сучасних умовах розвиток вітчизняного права йде в бік сприй-
няття ідей верховенства права і категорії прав людини, виявляється гостра необхідність 
в подальшій розробці питань легітимності, об’єднання в цих цілях зусиль представників як 
зарубіжної правової науки, так і представників вітчизняної юриспруденції. Вельми важливо 
з усією уважністю простежити основні етапи розвитку даної проблеми, врахувати резуль-
тати досліджень, що раніше відбулися. Усе вищезазначене і зумовило актуальність цього 
дослідження.

Метою статті є дослідження теоретичних аспектів легітимності як феномену загаль-
ної теорії права. 

Аналіз наукових публікацій. До дослідження теоретико-методологічних аспек-
тів поняття легітимності в сфері науки про державу і право зверталися такі вчені як: 
Т. Алексєєва, Л. Байрачна, Є. Бистрицький, С. Бобровська, А. Бочаров, М. Вебер, О. Висоць-
кий, В. Волинець, К. Вороніна, С. Гладій, К. Гольцман, В. Дудченко, І. Жаровська, Н. Жуков-
ська, К. Завершинський, А. Заєць, Ю. Калюжна, О. Коваль, В. Кокорський, О. Кокорська, 
В. Корнієнко, Т. Кузьменко, П. Манжола, С. Матвєєв, І. Музика, В. Невідомий, М. Неліп, 
Ю. Оборотов, А. Рябов, В. Резнік, І. Толстов, Н. Юськів, Є. Юрійчук, О. Шульга, В. Чіркін, 
Є. Цокур, Х. Хвойницька, В. Шинкарук та інші. 

Виклад основного матеріалу. В юридичній літературі легітимність розуміється як 
явище багатопланове, ємне. Її природа напряму пов’язана з законотворчою діяльністю дер-
жави, з прийнятими законами [1, c. 118]. Прийняті в установленому порядку і доведені до 
свідомості громадян закони є основними регуляторами суспільного життя. Без законів будь-
яке суспільство виявилося б у стані неузгодженості і невігластва. І тому можна сказати, 
якщо немає законів, то і про легітимність говорити немає сенсу.

Сказане дозволяє підкреслити, що легітимності властиві три сторони: 
–– наявність якісних повноцінних законів; 
–– їх повноцінне сприйняття суспільством та відповідність суспільним запитам;
–– їх реальне, результативне застосування в діяльності індивідів, організацій.
У новій юридичній літературі немає єдиної думки щодо розуміння легітимності. 

В даний час легітимність трактується в наступних аспектах: як метод, правовий принцип, як 
вимога і навіть правовий режим на рівні із законністю.
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Видається, що поки точаться відповідні суперечки, виробляються нові підходи до 
розуміння даної категорії, що відображає нові реалії, доцільно використовувати, дотримува-
тися сформованого в науці і практиці традиційного визначення легітимності. У цьому сенсі 
легітимність розуміється як суворе і неухильне дотримання і виконання всіма органами, 
організаціями, установами, посадовими особами і громадянами діючих законів та заснова-
них на таких законах підзаконних актів.

Легітимність в традиційному розумінні (вимога суворого дотримання і виконання 
юридичних норм) в радянський період вважалася єдино прийнятною, що відповідало існу-
ючому тоді механізму відносин [1, c. 119]. Таке початкове трактування легітимності та ото-
тожнювання її із законністю є пріоритетним і в даний час. Разом з тим в наступні роки 
в літературі йдеться про те, що поняття легітимності не може бути незмінним, оскільки 
легітимність є явищем, що історично розвивається разом з правом і суспільством. У своєму 
розгорнутому вигляді її зміст визначається, зокрема тим, що право стало мірою свободи 
формально рівних індивідів. З цієї точки зору традиційне розуміння легітимності не врахо-
вує певні грані існуючої правової дійсності. Найбільш поширене поняття легітимності, яке 
зводиться до суворого виконання законів та інших нормативних актів усіма учасниками сус-
пільного життя, по суті, є вузьким. Вузьким тому, що воно не враховує значущості реалізації 
в повному обсязі свобод і прав людини, а також відповідність законів запитам суспільства та 
їх сприйняття індивідами. 

Т. Каткова пише: «легітимність – явище багатовимірне. Вона включає не тільки вимоги 
суворого і неухильного дотримання всіма суб’єктами законів і заснованих на них право-
вих актів, а й реальне здійснення ними суб’єктивних прав, належне застосування права при 
виконанні найменшого свавілля в діяльності державних органів і посадових осіб» [4, c. 88].

Значимість цього висновку очевидна, оскільки в реальній дійсності нерідкими є факти 
утиску прав громадян як окремими посадовими особами, так і кримінальними структурами. 
Показовими тут є посягання на права молодих людей, що призвані на військову службу 
(«дідівщина»), видворення різними шляхами одиноких людей похилого віку із займаної 
ними житлової площі, рейдерське захоплення приміщень, що нерідко не викликає правових 
наслідків тощо.

Відповідно, доречно звернути увагу на ті визначення легітимності, в яких концентру-
ється розуміння на її нетрадиційних аспектах. «Легітимність, на думку О. Петришина – це 
режим державного і суспільного життя, це – забезпечення прав громадян і юридичних осіб, 
це – дотримання законів та інших актів, це – міра дії закону» [7, c. 67]. Суть легітимності, 
як суспільно-політичного режиму, вважає М. Кравчук, полягає «в пануванні права і закону 
в суспільному житті, неухильному здійсненні приписів правових норм усіма учасниками 
суспільних відносин, послідовній боротьбі з правопорушеннями і відсутності свавілля 
в діяльності посадових осіб» [5, c. 108]. Видається, що слово «здійснення» приписів право-
вих норм охоплює наступні два принципових моменти: неухильне дотримання і виконання 
правових приписів і безперешкодну реалізацію громадянами та їх об’єднаннями конститу-
ційних та інших прав і свобод.

Як бачимо, склалася наступна полемічна ситуація. З одного боку, представляється 
допустимим використовувати традиційне (вузьке) визначення, «працююче» протягом деся-
тиліть в теорії і юридичній практиці. З іншого, існує необхідність наповнити існуючу дефі-
ніцію новим змістом, з урахуванням змін у суспільстві.

Вивчення притаманних легітимності правових властивостей передбачає її розгляд 
в аспектах обсягу (простору), державного суверенітету, нормативної основи, суб’єктного 
складу тощо.

Державна територія під цим кутом зору є матеріальною базою всіх державно-право-
вих інститутів, включаючи легітимність. Можна помітити, що до об’єктів, прирівняних до 
державної території, поряд з іншими, належить територія дипломатичних представництв 
за кордоном. Відповідно, чинність нормативних правових актів, їх реалізація, прийняття 
необхідних рішень з позиції легітимності має здійснюватися з урахуванням принципу ексте-
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риторіальності. Вбачається, що це відноситься і до українських громадян, що знаходяться за 
межами України і до персоналу дипломатичних представництв на її території.

Легітимність здійснюється на основі ієрархії правових норм, спирається на відпо-
відні забезпечувальні механізми. Значимість існуючих у цій сфері проблем підтверджується 
основоположним принципом єдності легітимності. Головне в ньому полягає у встановленні 
однакового розуміння законів і підзаконних актів, їх застосування з урахуванням дотри-
мання єдиних, встановлених для всієї держави приписів нормативно-правових актів.

Легітимність пов’язана і з політикою (політичним режимом). У цьому плані можна 
констатувати наступне: в законах завжди втілювалася і втілюється певна державна політика, 
що виражається у змісті права, а значить і у його легітимності. Це чітко видно по публіч-
ному, офіційному ставленню до «легітимності» політичних і державних діячів країни.

Зокрема, Н. Крестовська з цього приводу стверджує, що механічне застосування 
закону без його ув’язки із загальною лінією держави і уряду, може призводити до пору-
шення легітимності [6, c. 127].

В даний час право і політика розглядаються традиційно, тобто як явища тісно вза-
ємопов’язані і взаємообумовлені. Можна помітити, що переважна частина всієї внутріш-
ньої і зовнішньої політики захищається за допомогою права. Скажімо, Конституція України 
закріплює основи, принципи, цілі, напрями державної політики, фіксує і гарантує політичні 
права і свободи громадян. 

Ф. Енгельс зазначав, що «все юридичне в основі своїй має політичну природу». Це 
відносили і до легітимності в тому розумінні, що проведена політика «будується на вихід-
них засадах права і справедливості» [3, c. 80].

«Право, – писав Л. Дюгі, – підноситься над державою, є кордоном державної сили, 
і держава є не чим іншим, як силою, що віддана служінню права» [2, c. 56]. Відповідно, легі-
тимність корегує правову і політичну дійсність під кутом зору послідовної реалізації права.

В юридичній літературі легітимність розглядається у взаємозв’язку з демократією, 
властивими їй інститутами. Для демократичного режиму в Україні характерні: виборність 
основних органів держави, рівноправність громадян, рівність виборчих прав, як правило, 
об’єктивний, неупереджений підрахунок голосів в період виборчих кампаній, поділ влади, 
конституційне встановлення меж їх діяльності тощо [1, c. 45].

Наявність таких передумов є вельми значимим і для демократії і для легітимності. 
Можна помітити, що, наприклад, в радянській державі гарантія свободи слова де-юре визна-
валася, але де-факто в повному її розумінні бути реалізована не могла, хоча б через відсут-
ність засобів масової інформації, альтернативних державним, партійним і відомчим.

Істотним є і те, що демократія без легітимності втрачає властивість організовано-
сті, координованості, легітимності демократичних інститутів. Наведемо у підтвердження 
викладеного факти завідомо неправильного підрахунку голосів, підкуп виборців, порівняно 
широку можливість підкупу посадових осіб, бюрократизм, який властивий не тільки дер-
жавним структурам, але й громадським об’єднанням тощо. У той же час легітимність без 
демократичних механізмів та інститутів не може ефективно затверджуватися в державному 
і суспільному житті, оскільки спирається на їх підтримку. Зміцненню легітимності в сучас-
ній Україні сприяють різноманітні демократичні структури і те, що ЗМІ позитивної спрямо-
ваності нерідко обґрунтовано і переконливо реагують на факти корупції, розкрадань, злов-
живань в державних і громадських структурах країни. Вони нерідко концентрують увагу на 
малоефективній діяльності правоохоронних органів, органів влади державного або місце-
вого рівня. Інші демократичні інститути також можуть мати значний позитивний вплив на 
стан легітимності.

До характеристики легітимності належить і те, що вона зумовлена станом культури 
суспільства, рівнем культури громадян і посадових осіб державного апарату. Таким суб’єк-
там в аспекті легітимності має бути властива повага до права, закону, прав і законних інтере-
сів інших осіб. Слід зазначити, що це в першу чергу відноситься до державних службовців, 
осіб, які застосовують право в правоохоронній та управлінській сферах. Професійна правова 
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культура так само має на увазі: якісне знання законодавства, що перш за все відноситься до 
службової діяльності; професіоналізм в складанні процесуальних документів; прояв корек-
тності в сфері взаємного спілкування з іншими особами; суворе дотримання в своїй діяль-
ності принципів легітимності. Як бачимо, стан легітимності в суспільстві зумовлюється не 
тільки об’єктивними, а й суб’єктивними факторами.

Суб’єктом (адресатом) легітимності, поряд з іншими особами, є громадянин (особа). 
Для даного суб’єкта права практично значимим є не тільки дотримання, виконання правових 
приписів нормативно-правових актів, а й використання правових можливостей, що ними 
надаються у вигляді певних прав і свобод. 

У з’ясуванні природи і призначення легітимності сутнісне значення мають поняття 
«об’єкти» і «суб’єкти» легітимності. Відомо, що у філософії під об’єктом мається на 
увазі те, що піддається визначеному впливу. У зв’язку з цим, об’єктом легітимності, 
точніше, об’єктом її вимог є суб’єкти права, їх свідомість, воля, поведінка, здатність 
сприймати приписи права і узгоджувати або не співвідносити з ними свою поведінку, 
діяльність.

Суб’єкти легітимності – це завжди суб’єкти права, тобто особи та організації, наділені 
правосуб’єктністю, відповідними правами та обов’язками. Водночас малолітні діти, душев-
нохворі особи є суб’єктами права, але не належать до суб’єктів легітимності.

Отже, поняття «суб’єкт права» є об’ємнішим, ширшим в порівнянні з поняттям 
«суб’єкт легітимності».

Питання про суб’єктів легітимності традиційно залишається дискусійним. Одні вчені 
(П. Рудик) вважають, що суб’єктами легітимності виступають всі суб’єкти права (включа-
ючи недержавні організації і громадян, оскільки легітимність єдина і не знає виключень) 
[9, c. 49]. Інші (В. Татарчук) вважають суб’єктами легітимності виключно органи держави 
і посадових осіб [10, c. 87]. Можна сказати, що в цьому судженні також є певне раціональне 
зерно. Дійсно, порушення приписів законів, інших нормативно-правових актів з боку дер-
жавних структур, посадових осіб є значно небезпечнішими, ніж порушення законодавчих 
приписів простими громадянами.

Разом з тим, очевидно, що виключення зі сфери легітимності громадських об’єднань 
і громадян невиправдано звужує обсяг легітимності, її вимог.

Видається, що вирішенню питання про суб’єктів легітимності може сприяти наступне 
уточнення. Якщо мова йде про встановлення і підтримку режиму легітимності, то суб’єктами 
легітимності будуть, звичайно, тільки органи держави і посадові особи. В даному випадку 
легітимність виконує роль методу державного управління суспільством. У той же час, якщо 
мається на увазі дотримання закону, то її суб’єктами виступають всі суб’єкти права. 

Ще одне не просте питання – розмежування легітимності і дисципліни. Це два пере-
хресних явища, у яких багато спільного. І легітимність і дисципліна безпосередньо сприяють 
впорядкованості і організованості суспільних відносин, протистоять свавіллю, дезорганіза-
ції в суспільстві. Вони ґрунтуються на свідомості людей, розумінні ними свого громадян-
ського обов’язку.

Разом з тим поняття «легітимність» і «дисципліна» не тотожні у зв’язку зі специфікою 
їх змісту.

Більш предметно відмінність легітимності і дисципліни наводиться в наступних 
аспектах: 

–– джерельна база дисципліни є об’ємнішою за відповідну основу легітимності, 
оскільки пов’язана не тільки з нормами права, а й нормами моралі, релігійними нормами 
тощо; 

–– вимоги легітимності, по суті, єдині в масштабі країни, а дисципліні властива інша 
структура (залежно від сфери діяльності, суб’єктів, вона підрозділяється на державну, тру-
дову, військову, навчальну тощо); 

–– легітимність – це дотримання і виконання приписів законів та інших нормативних 
правових актів. Дисципліна означає дотримання і виконання не тільки правил загального 
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характеру (сфера технології тощо), а й індивідуальних розпоряджень, наказів керівників різ-
них рангів.

До числа дискусійних відноситься питання про склад легітимності, тобто сукупності 
її елементів. Щодо складу легітимності в літературі представлені різні думки. У числі таких 
найбільш часто виділяють:

–– нормативну основу легітимності, яка визначається змістом чинного законодавства;
–– теоретико-світоглядну основу легітимності, яку складають політико-правові ідеї, 

уявлення, принципи;
–– засоби, прийоми, умови реалізації легітимності [8, c. 112].
У цьому твердженні головне полягає в причинному зв’язку легітимності в сучас-

ній Україні зі збільшеною цінністю права. Зауважимо, що і легітимність, і право мають 
багато спільного, вони взаємопов’язані з державною владою, у них єдиний державно-во-
льовий зміст, зумовленість чинним законодавством. Разом з тим, правом встановлюється 
державна воля, а легітимність як особливе, відмінне від власне права, явище виникає 
лише тоді, коли в реальній правовій дійсності існує суворе, неухильне втілення в життя 
чинного права, закону.

Істотним є те, що в легітимності переплітаються не тільки правові, а й державні, демо-
кратичні моменти, фактор культури. У той же час легітимність чинить на них зворотний 
вплив, що дозволяє говорити про функції легітимності, тобто основні напрямки її впливу 
на індивідів, організації, різні види суспільних відносин, що формуються в правовому полі. 
Мабуть, при першому наближенні до даного аспекту проблеми можна стверджувати, що 
легітимності властиві такі функції як: оціночна; орієнтаційна (регулятивна); мотиваційна. 
Можна помітити, що мотиваційна функція пов’язана із спонуканням суб’єктів права до дій, 
обранням вчинку, вибором варіанту поведінки, відповідного до приписів норм права, вимог 
і засад легітимності. У той же час дана функція органічно пов’язана з іншими функціями 
легітимності.

Висновки. Розглянуті аспекти легітимності дозволили одержати загальне уявлення 
про її параметри, якісну своєрідність, зв’язок з іншими соціально-правовими явищами. 
Легітимність як загальнотеоретична правова категорія не створена штучно і не виникла 
раптово. Вона стверджує разом із розвитком держави і права, що існувало, політичну 
потребу людей у забезпеченні порядку і дисципліни в суспільстві. Легітимність в даний 
час займає одне з найбільш важливих місць серед духовних і політико-правових ціннос-
тей сучасної України. Вона необхідна для дотримання, захисту і охорони прав людини, 
поглиблення демократичних перетворень, становлення цивілізованого суспільства і пра-
вової держави. Сутнісним є те, що в процесі вивчення проблеми легітимності формуються 
відповідні знання з конституційного, адміністративного, цивільного, трудового, екологіч-
ного, кримінального, кримінально-процесуального та інших видів права. З цієї точки зору, 
легітимність права як загально-гносеологічна категорія сприяє потенційній ефективності 
галузевих знань.
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ЗАКОНОДАВЧЕ РЕГУЛЮВАННЯ СУДОВОЇ МЕДІАЦІЇ  
В ЦИВІЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ УКРАЇНИ: ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ

У статті проаналізовано правове регулювання процедури врегулювання 
спору за участю судді, що в теорії отримала назву судової медіації, з’ясовано 
та досліджено проблемні аспекти діючого нормативного регулювання, запропо-
новано шляхи їх усунення.

Авторами визначені позитивні аспекти процедури судової медіації як для 
ефективного розвитку судоустрою у нашій державі, так і для гарантування 
прав кожної особи на швидке, справедливе та неупереджене судочинство, чому 
сприяє уникнення значного судового формалізму, намагання підвищити довіру 
до суду, менша тривалість врегулювання конфлікту, власна відповідальність 
сторін спору. 

На підставі статистичних даних, у статті аналізуються причини фактичної 
відсутності популярності судової медіації у цивільному процесі та робиться 
припущення, що однією з головних причин низької затребуваності судової 
медіації є недостатньо чітке, подекуди суперечливе формулювання положень 
у відповідних нормах ЦПК України.

В основу дослідження покладено аналіз норм ЦПК України в частині регу-
лювання процедури врегулювання спору за участю судді, на основі якого вста-
новлено, що у зв’язку з відсутністю чітко окресленої процедури проведення 
врегулювання спору за участю судді межу між мирним врегулюванням спору 
та неюридичними порадами визначити складно. Робиться висновок, що наслід-
ком відсутності чіткості відповідної законодавчої норми може бути порушення 
одного з основних принципів цивільного судочинства, а саме принципу неупере-
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дженості суду. У зв’язку з цим, обґрунтовано необхідність удосконалення законо-
давства в аспекті визначення компетенції судді щодо здійснення судової медіації.

Наголошується, що дефіцит суддівських кадрів перешкоджає появі інсти-
туту судді-медіатора, на доцільності запровадження якого наголошують сучасні 
науковці. Відповідно, проблема нестачі суддів у судах є нагальною і потребує 
вирішення. 

Ключові слова: позовне провадження, врегулювання спору за участю судді, 
судова медіація, цивільний процес, мирова угода сторін.

Atamanchuk I. V., Dovhan B. V., Kovalchuk L. V. Legislative regulation of 
judicial mediation in the civil procedure of Ukraine: problem aspects

The article analyzes the legal regulation of the dispute resolution procedure with 
the participation of a judge (the theoretical name is judicial mediation), clarifies 
and investigates the problematic aspects of the current regulations, suggests ways to 
eliminate them.

The authors identify the positive aspects of the judicial mediation procedure 
both for the effective development of the judiciary in our country and to guarantee 
the rights of every person to fast, fair and impartial proceedings. this is facilitated by 
the avoidance of significant judicial formalism, attempts to increase trust in the court, 
shorter duration of conflict resolution, and the parties' own responsibility.

Based on statistics, the article analyzes the reasons for the actual lack of popularity 
of judicial mediation in civil proceedings. it is suggested to consider insufficiently 
clear, sometimes contradictory wording in the relevant Civil Procedure Code 
of Ukraine as one of the main reasons for the low demand for judicial mediation.

The study is based on the analysis of the norms of the Civil Procedure Code 
of Ukraine in terms of regulating the dispute resolution procedure with the participation 
of a judge. Based on it, it is established that due to the lack of a clearly defined 
procedure for dispute resolution with the participation of a judge, it is difficult to 
determine the boundary between peaceful settlement of disputes and non-legal 
advice. It is concluded that the lack of clarity of the relevant legislation may violate 
one of the basic principles of civil procedure, namely the principle of impartiality 
of the court. In this regard, the need to improve the legislation in terms of determining 
the competence of the judge to conduct judicial mediation is justified.

It is emphasized that the shortage of judges prevents the emergence 
of the institution of a mediating judge. Modern scientists emphasize the expediency 
of its implementation. Accordingly, the problem of lack of judges in the courts is 
urgent and needs to be addressed.

Key words: litigation, dispute resolution with the participation of a judge, judicial 
mediation, civil proceedings, amicable settlement of the parties.

Вступ. Процедура врегулювання спору за участю судді (судового примирення) є аль-
тернативним способом вирішення спорів, позитивною європейською практикою вдоскона-
лення судової влади. Цей інститут був відображений у вітчизняному законодавстві шляхом 
прийняття Закону України № 2147-VIII від 03.10.2017 р., яким було доповнено Цивільний 
процесуальний кодекс главою 4 розділу 3 (статтями 201-205) [1]. Незважаючи на значний 
перелік переваг відповідних законодавчих змін, серед яких варто виділити: уникнення знач-
ного судового формалізму, намагання підвищити довіру до суду, менша тривалість врегулю-
вання конфлікту, власна відповідальність сторін спору тощо – низка питань щодо правового 
закріплення процедури та здійснення конкретної процедури примирення викликає певні 
дискусії в наукових колах.

Слід зауважити, що на доктринальному рівні досить детально розкриваються такі 
проблеми: дослідження правової природи аналізованого поняття (Т. Лежиєва, І. Татулич, 
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М. Чабаненко); проведення аналогій між врегулюванням спору за участю судді та медіацією 
(Р. Гаврилюк, О. Можайкіна, А. Новосад, С. Ківалов, Л. Романадзе Ю. Сойка, Є. Фурса, 
С. Фурса та інші); загальна характеристика принципів наведеного альтернативного способу 
врегулювання спорів (М. Кахнова, В. Мамницький, Л. Остафійчук, В. Прущак, І. Татулич та 
інші); тлумачення положень законодавства, присвячених цьому питанню, передусім статей 
201-205 Цивільного процесуального кодексу (далі – ЦПК) (А. Лесько, М. Поліщук, Ю. Роз-
ман, Л. Романадзе, ) тощо.

При цьому окремі питання, що стосуються визначення компетенції судді в процесі 
здійснення судового примирення, як наприклад, узагальненість та нечіткість положень, що 
стосуються врегулювання спору за участю судді, порівняно з нормами, присвяченими про-
цедурі здійснення судового засідання; відповідність процедури проведення врегулювання 
спору за участю судді (ст. 203 ЦПК) принципу неупередженості судді; належний рівень його 
підготовки в аспекті здійснення процедури судового примирення залишаються доволі дис-
кусійними в науковій літературі та потребують додаткового дослідження. Варто зазначити, 
що суперечливість окреслених проблем перешкоджають збалансованому розвитку інсти-
туту судового примирення, що загалом є негативним для судової системи України. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження проблемних аспектів законодав-
чого регулювання судової медіації в цивільному процесі України, випрацювання пропозицій 
щодо усунення окреслених проблем.

Результати дослідження. Процедура врегулювання спору за участю судді відносно 
новий інститут в праві України, однак доволі вживаний та ефективний у зарубіжних держа-
вах, зокрема, цей інструмент примирення набув популярності в таких країнах, як Австралія, 
Німеччина, Норвегія, Фінляндія, Болгарія, Хорватія, в деяких країнах Східної Європи. До 
прикладу, держави-члени ЄС дотримуються Директиви Європейського Парламенту та Ради 
№ 2008/52/ЄC від 21 травня 2008 року «Про деякі аспекти медіації в цивільних і комерцій-
них спорах», метою якої є спростити доступ до способів альтернативного вирішення спорів 
та сприяти мирному врегулюванню спорів, заохочуючи використання медіації та забезпечу-
ючи збалансовані взаємовідносини між медіацією та судочинством. Дієвість її застосування 
підтверджується звітами Європейського Парламенту та Ради [2]. 

За «концепцію трьох хвиль» розвитку, яку науково обґрунтував італійський процесуа-
ліст Мауро Каппеллетті (80-і р.р. ХХ століття), кожна країна в процесі розвитку правосуддя 
проходить три етапи реформ [3, с. 175], вони взаємозалежні та взаємообумовлені, а основ-
ною їх ціллю є встановлення процедури безперешкодного відновлення справедливості для 
громадян. Особливої уваги вартий саме третій етап, який передбачає введення різних при-
мирливих процедур для врегулювання спорів між сторонами. З наведеного випливає, що 
впровадження в судову систему України альтернатив звичайному судовому розгляду, у тому 
числі врегулювання спору за участі судді, характеризує нашу державу як таку, яка досяг-
нула третього (найвищого) етапу розвитку судоустрою відповідно до згаданої концепції, 
що є надзвичайно позитивним. Подальше удосконалення окреслених інститутів є не просто 
бажаним, а необхідним для того, щоб розвиток судової системи не припинявся.

Варто відмітити, що актуальність судової медіації для України була підтверджена 
шляхом проведення за сприяння Європейської Комісії та Ради Європи двох пілотних про-
єктів: «Процедура відбору та призначення суддів, їхньої підготовки, притягнення до дис-
циплінарної відповідальності, розподілу справ та альтернативного розв'язання спорів» 
у 2006 – 2007 роках, а також «Прозорість та ефективність системи правосуддя в Україні» 
у 2008 – 2011 роках [4, с. 3]. 

Попри поширеність за кордоном та підтвердження необхідності існування в нашій 
державі, на сьогодні ця процедура не користується популярністю серед українців. Так, за 
статистичними показниками, наведеними заступником керівника департаменту аналітичної 
та правової роботи – начальником правового управління (IV) Верховного Суду Михайлом 
Шумилом на засіданні Міжрегіональної групи регіональних рад з питань реформи право-
суддя (РРРП) «Медіація у цивільних спорах», за 2019 р. було постановлено всього 50 ухвал 
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про проведення врегулювання спору за участю судді, з них лише у 12 випадках сторонами 
досягнуто примирення; у 2020 р. кількість таких ухвал збільшилася до 77, а досягнуто 
примирення у 22 випадках [5]. Незважаючи на те, що за 2020 р. показники вищі, ніж за 
2019 р., наведені дані свідчить про те, що цей інструмент врегулювання спорів не є поши-
реним, а отже, необхідно дослідити чинники, які гальмують процес розвитку цього явища 
в державі.

Можна припустити, що однією з головних причин низької затребуваності судової 
медіації є недостатньо чітке, подекуди суперечливе формулювання положень ЦПК в питанні 
врегулювання спорів за участі судді. Як зазначає суддя Верховного Суду А. Калараш, глава 4 
розділу 3 ЦПК (ст. 201-205) містить лише загальні правила врегулювання спору за участю 
судді, що «лишають багато простору для дій та можливостей щодо примирення сторін, на 
відміну від формалізованої, чітко визначеної законодавцем процедури судового розгляду». 
Він також зазначає, що стала практика цивільного судового процесу ускладнює популяриза-
цію процедури примирення сторін конфлікту за участю судді [6, с. 1]. 

Так, статті 201-205 ЦПК викликають низку проблемних питань. Наприклад, згідно 
з ч. 1 ст. 201 ЦПК відповідне врегулювання проводиться за згодою сторін до початку роз-
гляду справи по суті, проте з вказаної норми не можна встановити, чи є пропозиція щодо 
застосування згаданої процедури правом суду чи обов’язком.

Не менш суперечливими є положення, наведене в ч. 4 ст. 203 ЦПК, згідно з яким 
під час проведення спільних нарад суддя здійснює дії, спрямовані на мирне врегулювання 
сторонами спору, в тому числі він може запропонувати сторонам можливий шлях мирного 
врегулювання спору. З іншого боку, ч. 6 ст. 203 ЦПК України забороняє судді надавати сто-
ронам юридичні поради та рекомендації. Фактично, той чи інший варіант вирішення спору 
вже можна розглядати як надання юридичних рекомендацій. Натомість ні законодавець, ні 
судова практика не надають офіційного тлумачення цих категорій та їх розмежування. Тобто, 
наведені положення ст. 203 ЦПК можна вважати суперечливими. Як вказують В. Ю. Мам-
ницький та М. Г. Кахнова «…пропозиції судді щодо можливих шляхів мирного врегулю-
вання спору, звернення уваги сторони на судову практику в аналогічних спорах і є, по-суті, 
наданням юридичних порад» [7, c. 114-115]. У зв’язку з відсутністю чітко окресленої про-
цедури проведення врегулювання спору за участю судді, межу між мирним врегулюванням 
спору та неюридичними порадами, встановити складно, а це ставить суддю в невигідне ста-
новище. Якщо для проведення судового засідання по суті справи передбачена чітка проце-
дура, так званий сценарій, слідуючи якому суддя забезпечує об’єктивність судового процесу, 
то об’єктивність дій судді під час судової медіації оцінювати важко. Так, відсутність крите-
рію об’єктивності не лише зумовлює неможливість судді ефективно виконувати поставлені 
завдання, а також може спровокувати порушення одного з основних принципів цивільного 
судочинства, а саме принципу неупередженості суду. Цей принцип розкривається через два 
критерії – суб’єктивний та об’єктивний. Суб’єктивний передбачає поведінку та переконання 
судді в певній справі. Об’єктивний критерій проявляється у діяльності судді, а саме забезпе-
ченні відповідних гарантій безсторонності. При цьому, між вказаними критеріями не існує 
чіткого розмежування. Так, поведінка судді не лише може викликати певні підозри в учасни-
ків справи щодо його безсторонності, а й може бути тісно пов’язаною з особистими переко-
наннями окремого учасника справи [8].

Таким чином, можна стверджувати, що порушення принципу неупередженості судді 
можливе через відсутність повної об’єктивності, тобто тієї самої чітко розписаної проце-
дури, характерної для судового розгляду справи. 

Н. Бондаренко-Зелінська пропонує вирішити проблему суперечливості положень 
ст. 203 ЦПК шляхом уточнення повноважень судді: не заборонити, а дозволити йому нада-
вати сторонам юридичні поради та рекомендації, але тільки під час проведення спільних 
нарад [9, c. 67]. Однак, слід наголосити, що внесення змін до згаданої статті можливе за 
умови чіткого розуміння того, що мав на увазі та чим керувався законодавець, встановлю-
ючи норми в такій редакції. Саме тому, доцільним є конкретизація категорій «юридичні 



36

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

поради та рекомендації» та «пропозиції мирного врегулювання спору» або законотворчим 
способом, або через вказівки Верховного Суду.

Не менш дискусійним є питання належного рівня підготовки суддів до проведення 
судової медіації. З вищенаведеного випливає, що процедура врегулювання спору за участю 
судді та судове засідання суттєво відрізняються один від одного. Крім того, нормативне 
регулювання процедури судового примирення є не досконалим, що фактично ставить суддю 
в глухий кут. Якщо сторони погоджуються на мирне врегулювання спору, це не означає, 
що вони готові йти на компроміс, адже правота власної позиції вже зумовила їх прийти 
в суд. Відповідно, суддя повинен стати не просто арбітром між сторонами, а своєрідним 
психологом, що покладено в основу професії медіатора. Тобто, для того, щоб застосовувати 
судову медіацію, замало бути хорошим суддею – потрібно також володіти навичками ком-
петентного медіатора. З цього випливає наступне: для того, щоб аналізований інструмент 
врегулювання спорів був ефективним та полегшував навантаження на суди, а не навпаки 
ускладнював роботу суддів, необхідно сформувати належну програму підготовки суддів-ме-
діаторів. Так, В. Мамницький та М. Кахнова ставлять під сумнів факт наявності достат-
ньої кількості тренерів відповідної кваліфікації в Національній школі суддів України та 
достатньої кількості ресурсів для одночасного централізованого навчання суддів України. 
Вчені також зауважують, що «для успішного вирішення справи мирним шляхом суддя має 
бути емпатичним, вміти добре спілкуватися та сприяти сторонам у налагодженні комуніка-
ції. Далеко не кожна особа здатна на це, навіть після проходження спеціального навчання». 
Саме у неврахуванні особистісних якостей кожного судді автори вбачають низьку затре-
буваність процедури судового примирення [7, c. 117]. З огляду на це, науковці вбачають 
вирішення проблеми в запровадженні окремого інституту судді-медіатора, спеціальних реє-
стрів таких суддів, у впровадженні професійної освіти та проведенні ретельного відбору 
цих осіб, в обмеженні можливості суміщення проведення суддею медіаційних процедур із 
виконанням основних професійних обов'язків для запобігання негативному впливу на якість 
здійснення суддею правосуддя [7, c. 121]. Загалом ця пропозиція є доречною та прогресив-
ною, але в сучасних умовах існування судової системи в Україні – малоймовірною. Справа 
в тому, що запровадження окремого інституту судді-медіатора передбачає функціонування 
нової посади в судах відповідного судді-медіатора, до компетенції якого входить безпосе-
реднє врегулювання судових спорів мирним шляхом. Однак, статистика справ, які підлягали 
судовій медіації є дуже низькою. І якщо подібна тенденція буде продовжуватися, то поле 
діяльності судді-медіатора є занадто малим. При цьому, визначальним фактором в цьому 
питанні є те, що мирне врегулювання спору є правом, а не обов’язком сторін, тому віро-
гідність ефективності цього інституту встановити буде напрочуд складно, що ставить під 
сумнів доцільність подібних нововведень.

Ще одним аргументом на підтвердження сформульованого твердження є переванта-
женість судів в умовах дефіциту суддівських кадрів. Так, відповідно до аналітичного огляду 
даних про стан здійснення правосуддя у 2020 р., проведеного Державною судовою адміні-
страцією України, за даними судової статистики упродовж 2020 р. до місцевих та апеляцій-
них судів надійшло на розгляд майже 3675,9 тис. справ і матеріалів. Разом з тим на кінець 
2020 р. чисельність суддів місцевих і апеляційних судів, які мали повноваження щодо роз-
гляду судових справ, становила 4 991 суддів. За інформацією Вищої ради правосуддя наразі 
українському правосуддю не вистачає майже третини суддів. Станом на 11 червня 2021 р. 
фактична кількість суддів у судах України становить 5327 при визначеній кількості 7304. 
Повноваження щодо здійснення правосуддя мають 4954 судді. Вакантними залишаються 
1977 суддівських посад [10]. 

З наведеного випливає, що дефіцит суддівських кадрів перешкоджає запровадженню 
інституту судді-медіатора, на доцільності запровадження якого наголошують сучасні нау-
ковці. Відповідно, проблема нестачі суддів у судах є нагальною і потребує вирішення. 

У контексті вищерозглянутого питання слушним є розвінчання міфу про те, що про-
цедура врегулювання спору за участю судді здатна знизити навантаження на суддів в умовах 
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сучасного стану розвитку цього інституту в Україні. По-перше, для ефективного функціону-
вання судової медіації суддя потребує окремих навичок та знань, що вимагає певного про-
міжку часу для навчання та постійного підвищення кваліфікації. Навіть якщо в майбутньому 
буде проводитися підготовка виключно суддів-медіаторів, в обов’язки яких не входитиме 
судовий розгляд справ, то ці особи все одно мають бути суддями. В інакшому випадку мова 
вже буде йти про позасудову медіацію. По-друге, застосування процедури не означає вирі-
шення спору. А тому можливе подальше призначення судового засідання. По-третє, необхід-
ний індивідуальний підхід до кожної особи, що потребує спеціальних навичок.

Висновки. Можна виокремити такі шляхи вдосконалення положень законодавства 
в аспекті визначення компетенції судді щодо здійснення судової медіації:

– уточнення в ч. 2 ст. 201 ЦПК щодо того, чи є пропозиція щодо застосування згаданої 
процедури правом суду чи обов’язком;

– конкретизація категорій «юридичні поради та рекомендації» та «пропозиції мирного 
врегулювання спору» в ст. 203 ЦПК або законотворчим способом, або через вказівки Вер-
ховного Суду для уникнення необ’єктивності відповідної процедури та, як наслідок, запобі-
гання порушення принципу суддівської неупередженості.

У ході дослідження також з’ясовано, що проблема нестачі суддів у судах є прямою 
перепоною появі інституту судді-медіатора, на доцільності якого наголошують вчені-пра-
вознавці.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ОПІКИ ТА ПІКЛУВАННЯ, 
ПОВ’ЯЗАНОЇ З МАЙНОВИМИ ПРАВАМИ ДИТИНИ

У статті досліджуються повноваження органів опіки та піклування, пов’я-
зані з охороною та захистом майнових прав дитини, зокрема, в частині надання 
зазначеними органами дозволів на вчинення правочинів щодо майна малоліт-
ньої дитини. Уточнено перелік цих органів відповідно до Конституції України. 
Виявлено, що положення низки нормативно-правових актів з питань діяльності 
органів опіки та піклування в Україні в ряді випадків дублюють одне одного, не 
узгоджені між собою, містять суперечності в правовому регулюванні охорони 
та захисту майнових прав дитини.

З метою усунення цих вад пропонується прийняти закон «Про опіку та піклу-
вання в Україні», в якому, зокрема, визначити повноваження Державної служби 
України у справах дітей як центрального органу виконавчої влади у сфері захи-
сту прав дітей, а також розмежувати повноваження органів опіки і піклування, 
що встановлюються над дітьми, і органів опіки та піклування над іншими 
фізичними особами. Прийняття закону «Про опіку та піклування в Україні» 
зумовить внесення відповідних змін до оновленого ЦК України шляхом виклю-
чення з нього тих норм про опіку та піклування, що носять публічно-правовий 
характер, а також до СК України шляхом включення до нього бланкетних норм.

Виділено дві групи повноважень органів опіки та піклування, що стосуються 
майнових прав дитини: надання дозволів на вчинення правочинів щодо її май-
нових прав та встановлення опіки над майном дитини. При цьому зазначається, 
що процедура отримання дозволу щодо вчинення правочинів, зазначених в ст. 
71 ЦК України, більш-менш докладно врегульована Порядком провадження 
органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 
проте стосується вона лише дозволів на відчуження майна дитини та дозволів 
на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини.

Висловлено думку, що наділення органів опіки та піклування дискрецій-
ними повноваженнями у випадках, встановлених абз. 1 ч. 5 ст. 177 СК України, 
може призвести до недотримання ними розроблених Комітетом Міністрів Ради 
Європи принципів здійснення дискреційних повноважень таких, зокрема, як: 
об’єктивність та неупередженість; рівність перед законом; пропорційність, а 
в кінцевому рахунку – до порушення майнових прав дитини. У зв’язку з цим 
запропоновано зміни до зазначеної статті.

Ключові слова: органи опіки та піклування, надання дозволів на вчинення 
правочинів, встановлення опіки над майном дитини.
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Bodnar T. V. Some issues of the activities of the guardians'custodies and care 
associated with the property rights of the child

The article examines the powers of guardianship and custody authorities related 
to the protection and safeguarding of the property rights of the child, in particular, in 
terms of granting permission by these bodies to guardians to engage in transactions 
concerning the property of a minor child. The list of these bodies has been clarified 
in accordance with the Constitution of Ukraine. It was found that the provisions 
of a number of regulations on the activities of guardianship authorities in Ukraine in 
some cases duplicate each other, inconsistent with each other, contain contradictions 
in the legal regulation of protection and protection of property rights of the child.

In order to eliminate these shortcomings, it is proposed to adopt the Law 
"On Guardianship and Care in Ukraine", which, in particular, defines the powers 
of the State Service of Ukraine for Children as the central executive body in 
the field of protection of children's rights. established over children, and guardianship 
and custody of other individuals. Adoption of the Law "On Guardianship and Care in 
Ukraine" will require appropriate amendments to the updated Civil Code of Ukraine 
by excluding from it those rules on guardianship and care that are public law, as well 
as to the FC of Ukraine by including blanket rules.

There are two groups of powers of guardianship authorities concerning the property 
rights of the child: issuing permits for transactions on the child's property rights 
and establishing guardianship over the child's property. It is noted that the procedure 
for obtaining permission to commit transactions referred to in Art. 71 of the Civil 
Code of Ukraine, more or less regulated in detail by the Procedure for guardianship 
and custody of activities related to the protection of children's rights, but it applies 
only to permits for alienation of child property and permits for real estate transactions.

The opinion is expressed that endowment of guardianship and custody bodies 
with discretionary powers in the cases established by para. 1 h. 5 st. 177 of the FC 
of Ukraine, may lead to non-compliance with the principles of exercise of discretionary 
powers developed by the Committee of Ministers of the Council of Europe, such as: 
objectivity and impartiality; equality before the law; proportionality, and ultimately – 
to the violation of the property rights of the child. Therefore, changes to this article 
have been proposed.

Key words: guardianship authorities, issuing permits for transactions, establishing 
custody of the child's property.

Вступ. Закріпивши право дитини на майно, стаття 17 Закону України від 26 квітня 
2001 р. «Про охорону дитинства» [1], визначила в загальному вигляді повноваження органів 
опіки та піклування, що стосуються майна дитини. Положення ч. 3 ст. 17 цього Закону про 
те, що батьки або особи, які їх замінюють, не мають права без дозволу органу опіки та піклу-
вання вчиняти правочини щодо нерухомого майна, право власності на яке належить дитині, 
а у випадках, визначених законом, – також щодо нерухомого майна, право користування 
яким належить дитині, відмовлятися від належних дитині майнових прав, зобов’язуватися 
від імені дитини порукою чи видавати письмові зобов’язання в дещо зміненій редакції, але 
без зміни суті цієї норми, встановлені, зокрема, ч. 1 ст. 71 Цивільного кодексу України (далі – 
ЦК України) та ч. 2 ст. 177 Сімейного кодексу України (далі – СК України).

Отже, повноваженням органів опіки та піклування, що стосуються майнових прав 
дитини, в законодавстві відведене важливе місце. Проте, незважаючи на це, діяльності 
зазначених органів в наукових публікаціях уваги майже не приділялося.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження повноважень органів опіки та 
піклування, пов’язаних з охороною та захистом майнових прав дитини, зокрема, в частині 
надання цими органами дозволів опікунам на вчинення правочинів щодо майна малолітньої 
дитини.
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Результати дослідження. Відповідно до ч. 1 ст. 56 ЦК України органами опіки та 
піклування є районні, районні в містах Києві та Севастополі державні адміністрації, вико-
навчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад. Аналогічний перелік 
органів опіки та піклування містить ч. 1 ст. 11 Закону України від 13 січня 2005 р. «Про 
забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування» [2].

Разом з тим, згідно з абз. 1 пункту 3 Порядку провадження органами опіки та піклу-
вання діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою Кабінету 
Міністрів України від 24 вересня 2008 р. № 866 (із змінами, внесеними згідно з постановою 
Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 585) [3], органами опіки та піклування 
є також виконавчі органи міських, районних у містах, сільських, селищних рад, у тому числі 
об’єднаних територіальних громад [курсив наш. – Т.Б.]. Зазначимо, однак, що створення 
об’єднаних територіальних громад відповідно до Закону України від 5 лютого 2015 р. «Про 
добровільне об’єднання територіальних громад» [4], та їх виконавчих органів не супрово-
джувалося внесенням змін до Конституції України та Закону України від 21 травня 1997 р. 
«Про місцеве самоврядування в Україні» [5] стосовно найменування нових представниць-
ких органів та їх виконавчих органів.

Відповідно до ч. 2 ст. 56 ЦК України права та обов'язки органів, на які покладено 
здійснення опіки та піклування, щодо забезпечення прав та інтересів фізичних осіб, які 
потребують опіки та піклування, встановлюються законом та іншими нормативно-право-
вими актами.

Оскільки в подальшому йтиметься про діяльність органів опіки та піклування, пов’я-
зану з майновими правами дитини, ми не розглядатимемо тут діяльність зазначених органів, 
що стосується інших фізичних осіб, які потребують опіки та піклування. 

Відповідно до ч. 1 ст. 243 СК України опіка, піклування встановлюється над діть-
ми-сиротами і дітьми, позбавленими батьківського піклування. При цьому опіка встанов-
люється над дитиною, яка не досягла 14 років, а піклування – над дитиною у віці від 14 до 
18 років (ч. 2 ст. 243 СК України).

Звертає на себе увагу значна кількість нормативно-правових актів з питань діяльності 
органів опіки та піклування та регулювання їх відносин з учасниками сімейних відносин, 
що, на жаль, у деяких випадках призводить до непотрібного дублювання одних і тих самих 
норм в різних нормативно-правових актах, неузгодженостей та суперечностей їх положень 
в частині, що стосується як охорони, так і захисту майнових прав дитини.

Крім дублювання норм щодо повноважень органів опіки та піклування в Законі Укра-
їни «Про охорону дитинства», Цивільному та Сімейному кодексах, дублювання низки норм 
щодо опіки та піклування має місце і в самих ЦК України та СК України. І хоч відносини 
щодо опіки та піклування над дітьми регулюються нормами Глави 19 СК України, згідно 
з ч. 4 ст. 249 СК України цивільні права та обов'язки опікуна, піклувальника встановлю-
ються ЦК України.

Значними вадами характеризуються і деякі підзаконні нормативно-правові акти. Так, 
чинні Правила опіки та піклування, затверджені наказом Державного комітету України 
у справах сім'ї та молоді, Міністерства освіти України, Міністерства охорони здоров'я Укра-
їни, Міністерства праці та соціальної політики України від 26 травня 1999 р. № 34/166/131/88 
[6], суперечать як ЦК України та СК України, так і окремим підзаконним нормативно-пра-
вовим актам. Зокрема, в них до цього часу вживається термін «неповнолітні» як загальний 
для дітей віком до 15 років, так і для дітей від 15 до 18 років, тоді як чинні ЦК України та 
СК України вживають терміни «малолітня дитина» (віком до 14 років) та «неповнолітня 
дитина» (віком від 14 до 18 років).

В Правилах є й інші терміни, що не узгоджуються з чинними ЦК України та СК Укра-
їни: «угоди» (п.п. 4.4, 4.6, 4.7 тощо), «нотаріальне засвідчення» та «спеціальна реєстрація» 
(п.4.7), «зацікавлені особи» (п. 4.13), або із Законом України «Про прокуратуру»: «опротес-
товані прокурором» (п.4.13). Положення пункту 4.12 Правил про те, що обов'язки з опіки та 
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піклування опікунами та піклувальниками виконуються безоплатно, суперечить ст. 73 ЦК 
України та ч. 5 ст. 249 СК України, згідно з якими підстави для виникнення права на оплату 
послуг опікуна та піклувальника, її розмір і порядок виплати встановлюються Кабінетом 
Міністрів України.

В пункті 2.2 Правил помилково замість терміну «піклування» вжито термін «опіка». 
Ці та інші неузгодженості та суперечності Правил опіки та піклування, на наш погляд, 

є безумовною підставою для їх суттєвого оновлення. Проте, враховуючи, що згідно з ч. 2 
ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, 
їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що 
передбачені Конституцією та законами України, правовий статус органів опіки та піклу-
вання доцільно було б врегулювати в законі «Про опіку та піклування в Україні», в якому 
розмежувати повноваження органів опіки і піклування, що встановлюються над дітьми, 
і органів опіки та піклування над іншими фізичними особами. Відповідним чином таке роз-
межування доцільно провести і в підзаконних нормативно-правових актах (бажано у формі 
постанов Уряду), прийнятих відповідно до запропонованого закону.

Прийняття запропонованого закону також дасть змогу врегулювати в ньому повнова-
ження Державної служби України у справах дітей як центрального органу виконавчої влади 
у сфері захисту прав дітей, створення якого передбачено у зверненні Верховної Ради Укра-
їни до Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2021 р. № 6135.

Очевидно, що прийняття запропонованого закону зумовить потребу у виключенні 
з оновленого ЦК України тих норм про опіку та піклування, що мають публічно-правовий 
характер, а також у включенні до СК України бланкетних норм щодо опіки та піклування.

Виходячи зі змісту чинного цивільного та сімейного законодавства, можна виділити 
дві групи повноважень органів опіки та піклування, що стосуються майнових прав дитини: 
надання дозволів на вчинення правочинів щодо її майнових прав та встановлення опіки над 
майном дитини.

При цьому залежно від виду майнових прав дитини можна виділити такі дозволи на 
вчинення правочинів опікуном:

– щодо відмови від майнових прав підопічного;
– щодо видання письмових зобов’язань від імені підопічного;
– щодо укладення договорів, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) 

державній реєстрації, в тому числі договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, 
квартири;

– щодо укладення договорів щодо іншого цінного майна;
– щодо управління нерухомим майном або майном, яке потребує постійного управ-

ління, власником якого є підопічна недієздатна особа;
– щодо передання нерухомого майна або майна, яке потребує постійного управління, 

власником якого є підопічна недієздатна особа, в управління іншій особі за договором;
Здійснюючи управління майном дитини, опікун зобов'язаний дбати про збереження 

та використання майна підопічного в його інтересах. Якщо малолітня особа може само-
стійно визначити свої потреби та інтереси, опікун, здійснюючи управління її майном, пови-
нен враховувати її бажання.

Опікун самостійно здійснює витрати, необхідні для задоволення потреб підопічного, 
за рахунок пенсії, аліментів, відшкодування шкоди у зв'язку з втратою годувальника, допо-
моги на підопічну дитину та інших соціальних виплат, призначених на підопічну дитину 
відповідно до законів України, доходів від майна підопічного тощо.

Водночас, відповідно до ст. 71 ЦК України опікун не має права без дозволу органу 
опіки та піклування:

1) відмовитися від майнових прав підопічного;
2) видавати письмові зобов'язання від імені підопічного;
3) укладати договори, які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній 

реєстрації, в тому числі договори щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири;
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4) укладати договори щодо іншого цінного майна.
Піклувальник має право дати згоду на вчинення зазначених правочинів, лише з дозволу 

органу опіки та піклування.
Процедура отримання дозволу щодо вчинення правочинів, зазначених в ст. 71 ЦК 

України, більш-менш докладно врегульована Порядком провадження органами опіки та 
піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, проте стосується вона лише доз-
волів на відчуження майна дитини та дозволів на вчинення правочинів щодо нерухомого 
майна дитини.

Для відчуження майна дитини опікуни або піклувальники подають службі у справах 
дітей за місцем знаходження майна такі документи: 1) заяву кожного з батьків (опікунів, 
піклувальників); 2) копію паспорта громадянина України, тимчасового посвідчення грома-
дянина України, паспортного документа іноземця; 3) копію реєстраційного номера облікової 
картки платника податків (у разі наявності); 4) документ, що підтверджує право власності 
(користування) дитини на відчужуване майно; 4) витяг з Державного реєстру речових прав 
на нерухоме майно та їх обтяжень, виданий відповідно до законодавства; 5) копію свідоцтва 
про народження дитини; 6) довідку з місця проживання, про склад сім'ї та реєстрацію або 
витяг з домової книги; 6) копію рішення про встановлення опіки над дитиною (для опікунів, 
піклувальників); 7) копію рішення про встановлення опіки над майном дитини (для опіку-
нів, піклувальників); 8) копію свідоцтва про укладення або розірвання шлюбу між батьками 
дитини (у разі наявності).

Такі самі документи батьки, опікуни або піклувальники подають службі у справах 
дітей для здійснення правочинів щодо нерухомого майна дитини. Служба у справах дітей 
розглядає протягом 10 робочих днів подані документи та з'ясовує наявність (відсутність) 
обставин, що можуть бути підставою для відмови у наданні дозволу на вчинення правочи-
нів щодо нерухомого майна дитини (зазначимо, що строк розгляду документів, поданих для 
отримання дозволу на відчуження майна дитини в Порядку не визначений).

У разі виїзду сім'ї на постійне місце проживання за кордон до зазначених докумен-
тів додається довідка управління (відділу) у справах громадянства, імміграції та реєстрації 
фізичних осіб за місцем реєстрації сім'ї.

Що стосується переліків документів, які мають надаватися для отримання дозво-
лів опікунами на вчинення правочинів: щодо відмови від майнових прав підопічного; 
щодо видання письмових зобов'язань від імені підопічного; щодо укладення договорів, 
які підлягають нотаріальному посвідченню та (або) державній реєстрації, в тому числі 
договорів щодо поділу або обміну житлового будинку, квартири; щодо укладення дого-
ворів щодо іншого цінного майна; щодо управління нерухомим майном або майном, 
яке потребує постійного управління, власником якого є підопічна недієздатна особа, 
то вони визначені відповідними Типовими інформаційними картками адміністратив-
них послуг, затвердженими наказом Міністерства соціальної політики України від 
18 березня 2021 р. № 136 [7].

Цим же наказом затверджені і Типові інформаційні картки адміністративних послуг 
щодо надання дозволів піклувальниками.

У випадках, передбачених ч. 5 ст. 177 СК України органи опіки та піклування можуть 
відмовити [виділено нами. – Т.Б.] у наданні дозволу на вчинення правочинів щодо нерухо-
мого майна дитини з одночасним зверненням до нотаріуса для накладення заборони відчу-
ження такого майна, якщо ними встановлено, що: 

1) мати та/або батько дитини, які (яка, який) звернулися за дозволом, позбавлені судом 
батьківських прав відповідно до ст. 164 СК України;

2) судом, органом опіки та піклування або прокурором постановлено (прийнято) 
рішення про відібрання дитини від батьків (або того з них, який звернувся за дозволом) без 
позбавлення їх батьківських прав відповідно до ст. 170 СК України;

3) до суду подано позов про позбавлення батьків дитини (або того з них, який звер-
нувся за дозволом) батьківських прав особами, зазначеними у ст. 165 СК України;
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4) особа, яка звернулася за дозволом, повідомила про себе неправдиві відомості, що 
мають суттєве значення для вирішення питання про надання дозволу чи відмову в його 
наданні;

5) між батьками дитини немає згоди стосовно вчинення правочину щодо нерухомого 
майна дитини;

6) між батьками дитини або між одним з них та третіми особами існує судовий спір 
стосовно нерухомого майна, за дозволом на вчинення правочину щодо якого звернулися 
батьки дитини (або один з них);

7) вчинення правочину призведе до звуження обсягу існуючих майнових прав дитини 
та/або порушення охоронюваних законом інтересів дитини.

Видається, що наділення в цьому випадку органів опіки та піклування дискреційними 
повноваженнями може призвести до недотримання ними розроблених Комітетом Міністрів 
Ради Європи принципів здійснення дискреційних повноважень таких, зокрема, як: об’єктив-
ність та неупередженість; рівність перед законом; пропорційність, а в кінцевому рахунку – 
до порушення майнових прав дитини. 

Виходячи з цього, в абз. 1 ч. 5 ст. 177 СК України слова «можуть відмовити» доцільно 
замінити словом «відмовляють».

При цьому слід мати на увазі, що рішення органі опіки та піклування про надання 
дозволу на вчинення правочинів щодо нерухомого майна дитини або відмову у його наданні 
може бути оскаржено до суду.

Для прийняття рішення про встановлення опіки над майном дитини-сироти та 
дитини, позбавленої батьківського піклування, служба у справах дітей подає такі доку-
менти: 1) копію рішення про влаштування дитини; 2) опис майна, над яким встановлю-
ється опіка; 3) документи, які підтверджують право власності дитини на майно; 4) акт 
обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна над майном та висновок про 
можливість виконання ним обов'язків опікуна; 5) заяву опікуна, піклувальника дитини 
про відмову бути опікуном над майном дитини, засвідчену нотаріально або написану ним 
власноручно в присутності посадової особи, яка здійснює прийом документів, про що 
робиться позначка на заяві із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові, підпису посадової 
особи та дати.

Особі, яка призначається опікуном над майном дитини, служба у справах дітей за 
місцем знаходження майна видає рішення про встановлення опіки над майном, копію опису 
майна дитини, копії документів, які підтверджують право власності дитини на майно, та 
забезпечує передачу їм майна дитини на підставі акта приймання-передачі.

Акт приймання-передачі майна складається у двох примірниках, підписується усіма 
особами, які були присутні під час його складання. Один примірник акта зберігається 
в службі у справах дітей за місцем знаходження майна, другий передається опікуну над 
майном.

У разі втрати дитиною статусу дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського 
піклування, досягнення дитиною повноліття, надання дитині або набуття нею повної цивіль-
ної дієздатності, відмови опікуна над майном від виконання своїх обов'язків, смерті опікуна 
над майном, смерті дитини районна, районна у містах Києві та Севастополі держадміністра-
ція, виконавчий орган міської, районної у місті (у разі утворення) ради, сільської, селищної 
ради приймає рішення про припинення опіки над майном.

Наслідком неналежного виконання своїх обов'язків опікуном над майном дитини 
може бути звільнення його від виконання обов'язків за рішенням органу, який призначив 
його опікуном. У разі припинення опіки над майном або звільнення опікуна від його обов'яз-
ків служба у справах дітей за місцем знаходження майна зобов'язана протягом п'яти днів 
прийняти від опікуна майно дитини за актом приймання-передачі. 

Однак, жодних заходів, спрямованих на відновлення порушених майнових прав 
дитини внаслідок неналежного виконання своїх обов'язків опікуном над майном дитини 
закон не передбачає. 
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Важливим аспектом діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної з майновими 
правами дитини є захист її житлових прав, проте це питання може бути предметом окремого 
дослідження.

Висновки. Проведене в цій статті дослідження діяльності органів опіки та піклу-
вання, пов’язаної з майновими правами дитини, дає підстави для деяких висновків, зокрема:

1. Положення нормативно-правових актів з питань діяльності органів опіки та піклу-
вання в Україні в ряді випадків дублюють одне одного, не узгоджені між собою, містять 
суперечності в правовому регулюванні охорони та захисту майнових прав дитини.

Усунення цих вад доцільно здійснити, зокрема, шляхом прийняття закону «Про опіку 
та піклування в Україні», в якому, зокрема, визначити повноваження Державної служби 
України у справах дітей як центрального органу виконавчої влади у сфері захисту прав дітей, 
а також розмежувати повноваження органів опіки і піклування, що встановлюються над 
дітьми, і органів опіки та піклування над іншими фізичними особами. Відповідним чином 
таке розмежування доцільно провести і в підзаконних нормативно-правових актах (бажано 
у формі постанов Уряду), прийнятих відповідно до запропонованого закону.

2. Прийняття закону «Про опіку та піклування в Україні» зумовить внесення відпо-
відних змін до оновленого ЦК України шляхом виключення з нього тих норм про опіку та 
піклування, що носять публічно-правовий характер, а також до СК України шляхом вклю-
чення до нього бланкетних норм.

3. Наділення органів опіки та піклування дискреційними повноваженнями у випад-
ках, встановлених абз. 1 ч. 5 ст. 177 СК України, може призвести до недотримання ними 
розроблених Комітетом Міністрів Ради Європи принципів здійснення дискреційних повно-
важень таких, зокрема, як: об’єктивність та неупередженість; рівність перед законом; про-
порційність, а в кінцевому рахунку – до порушення майнових прав дитини. У зв’язку з цим 
пропонуємо в абз. 1 ч. 5 ст. 177 СК України слова «можуть відмовити» замінити словом 
«відмовляють».
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ПРАВО ГРОМАДЯН НА ПРОФЕСІЙНУ ПРАВОВУ ДОПОМОГУ 
ЯК ГОЛОВНИЙ АСПЕКТ РЕФОРМУВАННЯ АДВОКАТУРИ В УКРАЇНІ

В результаті реформування законодавства в Україні важливим питанням 
залишається порядок дотримання та захист кожного громадянина. Право на 
правову допомогу регламентується Основним законом держави й за своєю при-
родою є невід’ємним правом людини. Відтак, захист особи повинен здійсню-
ватися з урахуванням принципів верховенства права та законності. Окрім того, 
реалізація такого права повинна відбуватись за участі відповідної особи, яка 
володіє необхідними професійними вміннями. Інститут адвокатури функціонує 
в Україні з років незалежності. За останні роки адвокатура зазнала змін, метою 
яких було забезпечення громадян на отримання якісної правової допомоги. Вка-
зані зміни суттєво вплинули на широкий спектр правовідносин, що стало під-
ставою для проведення дослідження проблемних питань, висвітлених у статті. 
Авторами проаналізовано статистичну інформацію про діяльність органів 
Національної Асоціації Адвокатів України, що підтверджує значне зростання 
кількості адвокатів у 2018–2019 роках, яке відбулось у результаті реформування 
українського законодавства. У статті досліджено наслідки впровадження адво-
катської монополії, а також визначено переваги та недоліки такої практики. 
Відтак, до переваг запропоновано віднести гарантії громадян щодо реалізації 
свого конституційного права на кваліфіковану юридичну допомогу. Недоліками 
ж вбачається той факт, що така монополія не відповідає принципу верховенства 
права, оскільки, ускладнює доступ до правосуддя. Проаналізовано міжнародну 
практику та зроблено висновки, що необхідно переглянути обставини, за яких 
надавати правову допомогу можуть лише адвокати. Окрім вказаного, запропо-
новано створити конкретні організаційно-правові спеціалізації для адвокатів, 
що дозволить підвищити їх професійний рівень.

Ключові слова: адвокат, реформування адвокатури, міжнародний досвід, 
правова допомога.
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Briukhovetska M. S., Dudchenko O. S. The right of citizens to professional 
legal assistance as the main aspect of reforming the bar in Ukraine

As a result of the legislative reform in Ukraine, the procedure of observance 
and protection of every citizen remains an important issue. The right to legal 
assistance is regulated by the basic law of the state and is an inalienable human right. 
Therefore, the protection of the individual must be carried out in accordance with 
the principles of the rule of law. In addition, the exercise of such a right should be 
carried out with the participation of the relevant person, who has the necessary skills. 
The Bar Institute has been operating in Ukraine since independence. In recent years, 
the lawyer has undergone changes aimed at providing citizens with high-quality 
legal assistance. These changes have significantly affected the broad spectrum 
of legal relations, which has become the basis for the study of the problematic issues 
covered in the article. The authors analyzed statistical information on the activities 
of the bodies of the National Association of advocates of Ukraine, which confirms 
the significant increase in the number of lawyers in 2018-2019, which was the result 
of the reform of the Ukrainian legislation. The consequences of the introduction 
of the law monopoly were analyzed. The advantages and disadvantages of such 
practice are determined. Thus, the advantages are offered to carry out guarantees 
of citizens concerning realization of the constitutional right to qualified legal 
assistance. The disadvantages are that such a monopoly does not conform to the rule 
of law, since it makes access to justice difficult. International practice is analyzed. 
It is concluded that it is necessary to review the circumstances under which only 
lawyers can provide legal assistance. In addition to this, it is proposed to create 
specific organizational and legal specializations for lawyers, which will allow to 
increase their professional level.

Key words: Lawyer, reform of the bar, international experience, legal assistance.

Вступ. Відповідно до статті 59 Конституції України кожен має право на професійну 
правничу допомогу [1]. Серед першочергових реформ на шляху інтеграції України до Євро-
пейського Союзу особливе місце належить правовій реформі, одним із завдань якої є рефор-
мування інституту адвокатури. На сьогодні адвокатська діяльність регламентується Законом 
України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 р. № 5076-VI в редак-
ції від 06 липня 2021 р.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження етапів реформування інституту 
адвокатури, відповідність таких реформ міжнародному законодавству та дотриманню кон-
ституційних прав громадян на професійну правову допомогу.

Окремі аспекти міжнародно-правового регулювання адвокатської діяльності 
досліджували вчені М.М. Антонович, М.Р. Аракелян, М.О. Баймуратов, Н.М. Бакаянова, 
Т.В. Варфоломєєва, Т.Б. Вільчик, С.С. Калинюк, В.О. Святоцька та інші.

Українська вчена Н.М. Бакаянова зазначає, що міжнародні стандарти організації та 
діяльності адвокатури – це норми міжнародного права, які встановлюють вимоги до орга-
нізації адвокатури та здійснення адвокатської діяльності, що конкретизуються у системах 
національного законодавства різних держав [3, с. 227]. У свою чергу, під системою міжна-
родних стандартів адвокатської діяльності, вчена розуміє структурно упорядковану сутність 
взаємопов’язаних норм міжнародного права, що визначають сутність, правові й мораль-
но-етичні цінності адвокатури [3, с. 228].

Результати дослідження. Починаючи з 2016 року реформування українського зако-
нодавства призвело до того, що представником інтересів під час судових засідань повинна 
бути відповідна кваліфікована особа. Відтак, саме інститут адвокатури став платформою, 
що об’єднала практикуючих юристів на ринку юридичних послуг.

Сучасний етапи реформування адвокатури пов’язаний з конституційною реформою 
у 2016 році, коли було запроваджено так звану «адвокатську монополію». Згідно із Зако-
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ном України «Про внесення змін до Конституції України» від 30 вересня 2016 року, було 
встановлено, що представництво відповідно до пункту 3 частини першої статті 131-1 та 
статті 131-2 Конституції здійснюється виключно прокурорами або адвокатами у Верхов-
ному Суді та судах касаційної інстанції з 01 січня 2017 року; у судах апеляційної інстанції – 
з 01 січня 2018 р.; у судах першої інстанції – з 01 січня 2019 року. Представництво органів 
державної влади та органів місцевого самоврядування в судах виключно прокурорами або 
адвокатами здійснюється з 01 січня 2020 р. [4].

У результаті вказаних законодавчих новел в Україні спостерігались суттєві зміни 
у кількості адвокатів практично у всіх регіонах. Разом з тим, особливо постало питання, 
щодо здійснення представництва інтересів у суді органів державної влади, що на нашу 
думку, не вирішеним залишається й на сьогодні.

 
Рис. 1

Джерело: розроблено авторами

Аналізуючи статистичну інформацію про діяльність органів Національної Асоціації 
Адвокатів України, всього за 2017–2021 роки отримали адвокатське свідоцтво близько 19610 
осіб. Так, суттєве зростання кількості бажаючих помітно спостерігається у 2018 році – 
6507 осіб, 2019 році – 8523 особи, які отримали свідоцтво про право на зайняття адвокат-
ською діяльністю (Рис 1) [5].

На сьогодні юристи по-різному ставляться до впровадження адвокатської монопо-
лії. Перевагами, на їх думку, є те, що вказана монополія дозволить затвердити єдину кор-
порацію правників, більш того, монополія адвокатів гарантує громадянам реалізувати 
своє конституційне право на кваліфіковану юридичну допомогу. Реформа не позбавлена 
й недоліків, оскільки, така монополія не відповідає принципу верховенства права, так 
як ускладнюється доступ до правосуддя. Разом з тим, монополія призводить до контр-
олю держави за адвокатурою. Слушною є думка, адвоката В. Власюка, що відсутність 
належної кількості адвокатів у маленьких містах ускладнить реалізацію права на пра-
вову допомогу [6].

Варто зазначити, що серед суддівської спільноти також розділились думки щодо даного 
питання. Деякі судді висловлювали свою позицію, що впровадження монополії адвокатів 
під час судового представництва призведе до штучного створеного дефіциту. В результаті 
таких дій збільшиться й вартість адвокатських послуг, що негативно вплине на населення. 
Окрім того, з огляду на судову практику, про що наголошували неодноразово правники, Кон-
ституційним судом України від 20 січня 2016 року було прийнято протилежний висновок від 
рішення датованого 30 вересня 2009 року № 23рп/2009, де було наголошено, що особа має 
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вільно, без неправомірних обмежень, отримувати допомогу з юридичних питань в обсязі 
і формах, яких вона потребує [7, с. 109].

Що стосується міжнародної практики, то думки вчених щодо досліджуваного питання 
також не є однозначними. Деякі науковці зазначають, що адвокатська монополія спричиняє 
економічні проблеми та расову несправедливість. Віддаючи перевагу юридичним послугам 
великих корпорацій, збільшення їх вартості, інтереси сімей з низьким доходом та невисо-
корозвиненого бізнесу залишаться незахищеними. З метою уникнення вказаної ситуації, 
у штаті Юта (США) було створено систему, яка дозволяє «нетрадиційним організаціям», 
співвласниками яких є адвокати та звичайні юристи, надавати юридичні послуги. У травні 
2020 року Рада адвокатів штату Каліфорнія (США) проголосувала за вивчення аналогічних 
реформ для розширення доступу до безоплатної юридичної допомоги. Крім того, кілька шта-
тів запропонували введення у дію плани створення нових форм ліцензування для «неповних 
юристів», які не отримали повну юридичну освіту і не складали іспит на адвоката штату [8].

Вказана практика видається цікавою, оскільки, дійсно, необхідно зробити послуги 
адвоката більш доступними. Принцип «вільного доступу» був основною метою юридичної 
професії протягом десятиліть. Фактично, збільшення вартості юридичних послуг відбува-
ється з урахуванням зусиль, що були вкладенні в процес отримання права на зайняття адво-
катською діяльністю. Тому, важливо також переглядати обставини в яких надавати правову 
допомогу можуть не лише адвокати. Більш того, останнім часом все більше зростає вартість 
юридичної освіти.

По суті, міжнародно-правові акти, що визначають правові засади адвокатської діяль-
ності, умовно можна класифікувати на дві групу. По-перше, це міжнародні нормативно-пра-
вові акти, що закріплюють основні права та свободи людини, зокрема, Статут Організації 
Об’єднаних Націй і Статут Міжнародного Суду від 26 червня 1945 р. (редакція від 16 вересня 
2005 р.), Загальна декларація прав людини від 10 грудня 1948 р., Конвенція про захист прав 
людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 р. (редакція від 02 жовтня 2013 р.), 
Міжнародний пакт про громадянські та політичні права й Міжнародний пакт про еконо-
мічні, соціальні і культурні права від 16 грудня 1966 р. та інші. По-друге, це міжнародні 
акти, що визначають правові засади адвокатської діяльності, зокрема, Загальний кодекс пра-
вил для адвокатів країн Європейського Співтовариства, прийнятий делегацією дванадцяти 
країн-учасниць на пленарному засіданні у Страсбурзі в жовтні 1988 р. [9], Основні поло-
ження про роль адвокатів, прийняті VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 
1990 р., Стандарти незалежності юридичної професії, прийняті Міжнародною асоціацією 
юристів (ІВА) 07 вересня 1990 р., Рекомендація Rec (2000)21 Комітету Міністрів Держа-
вам-членам Ради Європи про свободу здійснення професії адвоката, прийнята 25 жовтня 
2000 р., Загальні принципи юридичної професії, прийняті Міжнародною асоціацією юристів 
20 вересня 2006 р., Хартія основоположних принципів європейських адвокатів, прийнята 
Радою адвокатур та правових товариств Європейського Союзу (ССВЕ) 24 листопада 2006 р., 
Принципи міжнародної асоціації юристів (IBA) щодо поведінки в соціальних мережах для 
юридичних професій, прийняті Міжнародною асоціацією юристів 24 травня 2014 р. та інші.

Варто зазначити, що відповідно до п. 16 Основних положень про роль адвокатів, при-
йнятих VIII Конгресом ООН із запобігання злочинам у серпні 1990 р., уряди мають забез-
печити адвокатам: а) можливість здійснювати їх професійні обов’язки без залякування, 
перешкод, завдання турботи й недоречного втручання; б) можливість вільно пересуватися 
і консультувати клієнта у своїй країні та за кордоном; в) виключення можливості піддавати 
покаранню або погрожувати його застосуванням та можливості обвинувачення, адміністра-
тивних, економічних та інших санкцій за дії, здійснювані відповідно до визнаних професій-
них обов’язків, стандартів та етичних норм [10].

Висновки. На сьогодні законодавство, що регулює здійснення адвокатської діяльно-
сті в Україні, продовжує реформуватись, оскільки є ряд питань, які залишаються невирі-
шеними. Так, наприклад, виникають питання під час процедури притягнення адвоката до 
дисциплінарної відповідальності. На нашу думку, потребує доопрацювання «Порядок про 
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порядок прийняття та розгляду скарг щодо неналежної поведінки адвоката, яка може мати 
наслідком його дисциплінарну відповідальність», затверджений рішенням Ради адвокатів 
України від 30 серпня 2014 року № 120. Оскільки, виходячи зі змісту його положень, будь-
яка особа може звернутись зі скаргою на дії адвоката та викласти повністю необґрунтовані 
обвинувачення, проте, за вказані дії жодної відповідальності не передбачається [11].

Закріплення на конституційному рівні правової визначеності зовнішньополітич-
ного курсу України на членство в Європейському Союзі, проведення правової реформи та 
інтеграція законодавства України зумовлюють необхідність удосконалення національного 
законодавства про адвокатську діяльність та приведення його до відповідності з міжна-
родними нормами.

Разом з тим, головною метою змін має бути підвищення якості надання правової допо-
моги. На нашу думку, забезпечення якісної адвокатської роботи можливо за умови створення 
конкретних організаційно-правових спеціалізацій. Для досконалої реалізації своїх функцій 
фахівець повинен мати вужчу спеціалізацію, що дозволить адвокату глибоко володіти теоре-
тичними та практичними навичками та вмінням.
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ЩОДО МОЖЛИВОСТІ ВІДНЕСЕННЯ  
МАЙНОВИХ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ  
ДО СПІЛЬНОЇ СУМІСНОЇ ВЛАСНОСТІ ПОДРУЖЖЯ

У статті проаналізовано можливість віднесення об’єктів права інтелекту-
альної власності та, зокрема, результатів творчої діяльності, до спільної суміс-
ної власності подружжя. Обґрунтовано, що це залежить від різних факторів, 
зокрема, від приналежності результату до творчої діяльності, від способу виник-
нення чи набуття права інтелектуальної власності – первинного чи вторинного, 
від специфіки об’єкта права інтелектуальної власності. Потрібно враховувати, 
що автоматичне перенесення положень законодавства про спільну сумісну 
власність подружжя на об’єкти права інтелектуальної власності не відповідає 
їх сутності та призначенню. Встановлено, що творчі результати інтелектуальної 
діяльності, створені одним з подружжя під час перебування у шлюбі, не є об’єк-
тами спільної сумісної власності, на відміну від грошових коштів, отриманих 
від здійснення прав інтелектуальної власності на такі результати та майнових 
прав інтелектуальної власності набутих від інших осіб за договором під час 
шлюбу. Майнові права інтелектуальної власності на результати, які не відно-
сяться до творчої діяльності – торговельні марки, комерційні найменування, 
та які мають як первинне, так і вторинне походження, можуть бути спільною 
сумісною власністю подружжя, якщо при їх створенні та/або набутті прав, а 
також розвитку таких об’єктів права інтелектуальної власності використано 
спільні кошти подружжя.

Крім того, щоб створені об’єкти права інтелектуальної власності, які не 
належать до результатів творчої діяльності, можна було віднести до спільної 
сумісної власності подружжя необхідно з’ясувати час виникнення майнових 
прав інтелектуальної власності, походження коштів, витрачених на створення 
таких об’єктів права інтелектуальної власності, мету створення об’єктів права 
інтелектуальної власності. Аналогічно, не завжди набуті за договором під час 
шлюбу майнові права інтелектуальної власності можна віднести до спільної 
сумісної власності подружжя. 

Обґрунтовано, що фінансовий вклад одного з подружжя у створення об’єкта 
творчої діяльності не впливає на визнання такого результату об’єктом спільної 
сумісної власності. 

Ключові слова: об’єкти права інтелектуальної власності, результати 
творчої діяльності, майнові права інтелектуальної власності, право спільної 
сумісної власності подружжя.
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Dmytrenko V. V. Regarding the Possibility of Counting Economic Intellectual 
Property Rights as Joint Conjugal Property

The paper analyzes the possibility of counting intellectual property items, and, in 
particular, results of creative activity, as joint conjugal property. It is substantiated 
that it depends on various factors, in particular, on the relatedness of the result 
of the creative activity, on the way of accrual or acquisition of the intellectual property 
right – primary or secondary, on the specifics of the intellectual property item. It should 
be taken into account that the automatic transfer of the provisions of the legislation 
on joint conjugal property to intellectual property items does not correspond to 
their nature and purpose. It is established that creative results of intellectual activity 
created by one of the spouses during the marriage are not items of joint property, in 
contrast to the money received from the exercise of intellectual property rights to 
such results and economic intellectual property rights acquired from others persons 
during the marriage under a contract. Economic intellectual property rights to results 
that do not relate to creative activity – trademarks, trade names – and have both 
primary and secondary origin, may be the joint conjugal property, if in the course 
of their creation and/or acquisition of the rights, as well as development of such 
intellectual property items, the joint funds of the spouses were used.

In addition, for the created intellectual property items that do not belong to 
the results of creative activity to be counted as the joint conjugal property, it is 
necessary to determine the time of accrual of the economic intellectual property 
rights, the origin of the funds spent on creation of such intellectual property items, 
the purpose of creation of the intellectual property items. Similarly, not always 
economic intellectual property rights acquired during the marriage under a contract 
can be counted as the joint conjugal property.

It is substantiated that a financial contribution of one of the spouses to the creation 
of an object of creative activity does not affect the recognition of such result as 
the joint conjugal property.

Key words: intellectual property items, results of creative activity, economic 
intellectual property rights, right of joint ownership of spouses.

Вступ. Складною та неоднозначною є проблема приналежності подружжю майно-
вих прав на об’єкти права інтелектуальної власності, створені під час перебування у шлюбі 
як спільної сумісної власності. В чинному законодавстві України відсутні положення щодо 
регулювання такої проблеми, судова практика є різною, в правовій доктрині проблема мало-
досліджена, а наявні позиції не мають комплексного характеру. На перший погляд, оскільки 
переважно маємо справу з творчими результатами, очевидним здається, що такі об’єкти не 
підлягають розподілу між подружжям, а майнові права інтелектуальної власності належать 
автору, який має право розпоряджатись творчими результатами на свій розсуд. Проте на 
практиці виникають питання коли один з подружжя вважає, що результати творчої діяль-
ності іншого з подружжя автоматично стають спільною сумісною власністю, неусвідомлю-
ючи, що правовий режим речей та творчих результатів є різним. Досить цікавою та різ-
ною є судова практика з цієї проблеми, що й зумовило актуальність цієї статті. Видається 
дивним поширювати положення сімейного законодавства про спільну сумісну власність 
подружжя на результати творчої діяльності, разом з тим, аналіз судової практики дозволив 
ширше поглянути на проблему, задуматись над питаннями, які здавались очевидними. Тож 
актуальним вважаємо питання чи можуть майнові права інтелектуальної власності нале-
жати до спільної сумісної власності подружжя. Чи можуть результати творчої діяльності 
бути об’єктами спільної сумісної власності? На більшість об’єктів права інтелектуальної 
власності поширюється право авторства. Право авторства є результатом творчості. Проте, не 
всі об’єкти права інтелектуальної власності є результатами творчої діяльності. Зокрема, тор-
говельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення, комерційні таємниці не 
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є результатами творчої діяльності. Відповідно чи впливає творчий характер створення об’єк-
тів права інтелектуальної власності на можливість визнання їх спільною сумісною власні-
стю? Можливість поширення спільної сумісної власності подружжя на твори досліджува-
лося Л. Майданик, особливості здійснення майнових прав подружжя на об’єкти патентного 
права та засоби індивідуалізації описано В. Бажановою, вцілому права подружжя на резуль-
тати інтелектуальної, творчої діяльності розглядали В. Ю. Євко, О. В. Піхурець, А. Є. Смо-
родина та інші. У зв’язку з виникненням цієї проблеми на практиці, вважаємо необхідним 
проаналізувати приналежність майнових прав інтелектуальної власності на об’єкти, ство-
рені чи набуті під час перебування у шлюбі. 

Постановка завдання. Мета даного дослідження – з’ясувати можливість віднесення 
майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності та, зокрема, на результати творчої 
діяльності, до спільної сумісної власності подружжя. 

Результати дослідження. Відповідно до ст. 61 Сімейного кодексу України від 10 січня 
2002 року (далі – СК України), до об’єктів спільної сумісної власності подружжя належить 
майно, заробітна плата, пенсія, стипендія та інші доходи, а також гонорар, виграш, речі для 
професійних занять [1]. Чи можна вважати майнові права інтелектуальної власності майном? 
Відповідно до ст. 190 Цивільного кодексу України 16 січня 2003 року (далі – ЦК України) 
до майна належать речі, сукупність речей, майнові права та обов’язки, разом з тим майнові 
права визначено як речові права [2]. Проте право власності на річ та право інтелектуальної 
власності є різними поняттями, які не залежать один від одного (ст. 419 ЦК України). Майно 
є ширшим поняттям за речі та не обмежується останнім. Досить широке визначення поняття 
«майно» наведене у ст. 1 Протоколу № 1 Конвенції про захист прав людини та основополож-
них свобод й охоплює інтелектуальну власність [3, с. 8, 12].

З аналізу судової практики спостерігаємо різні позиції щодо приналежності майнових 
прав інтелектуальної власності до спільної сумісної власності подружжя. Зокрема, у Рішенні 
Дарницького районного суду м. Києва від 27 січня 2016 р. у справі № 753/5780/14-ц про 
визнання правочину недійсним суд зазначив, що майнові права інтелектуальної власності, 
зокрема право дозволяти використання об’єкта права інтелектуальної власності, не є пра-
вом спільної сумісної власності подружжя, на відміну від грошової винагороди, одержаної, 
за договорами у сфері інтелектуальної власності. Покійний чоловік позивачки – співавтор 
винаходу, майнові права інтелектуальної власності на який, разом з іншими співавторами, 
передав відповідачу. Однією з підстав визнання правочину недійсним дружина померлого 
співавтора винаходу вважала, що її покійний чоловік не мав права без її згоди укладати дого-
вори у сфері інтелектуальної власності. В задоволені позову було відмовлено [4]. У Поста-
нові Касаційного господарського суду Верховного Суду від 13 серпня 2019 р. у справі 
№ 926/1795/18 про заборону використання торговельної марки вказано, що перебування 
позивача й відповідачки до розлучення у шлюбі не свідчить про виникнення у відповідачки 
права на використання торговельної марки без дозволу позивача. Зазначено, що свідоцтво на 
торговельну марку не є ні майном, ні майновим правом у розумінні ст. 190 – 191 ЦК України, 
ст. 60, ст. 63, ст. 68 СК України, а торговельна марка є лише позначенням товару, а не об’єк-
том спільної сумісної власності подружжя [5]. Дещо інші позиції зустрічаємо у Постанові 
Одеського апеляційного суду від 17 липня 2019 р. у справі № 521/12455/17 [6] про поділ 
майна подружжя, а саме торговельних марок, а також у Рішенні Заводського районного суду 
м. Запоріжжя від 20 січня 2022 р. у справі № 335/5841/19 [7] про визнання недійсними дого-
ворів відчуження майнових прав інтелектуальної власності на торговельні марки та промис-
лові зразки. Зокрема в цих рішеннях було визнано майнові права інтелектуальної власності 
на торговельні марки, промислові зразки об’єктами спільної сумісної власності. У Поста-
нові [6] у справі № 521/12455/17 також йшлося про визнання правочину щодо передання 
майнових прав на торговельну марку недійсним, у зв’язку з тим, що мало місце передання 
об’єкта права інтелектуальної власності одним з подружжя без згоди іншого. У Рішенні суду 
[7] у справі № 335/5841/19 вказано про відсутність обмежень для визнання об’єктів права 
інтелектуальної власності спільною сумісною власністю подружжя, а також, що оскільки 
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кожен з подружжя і своєю працею, і коштами сприяв набуттю права інтелектуальної власно-
сті на промислові зразки та торговельні марки, тому такі об’єкти можна вважати об’єктами 
спільної сумісної власності. У Рішенні Конституційного Суду України у справі за консти-
туційним зверненням приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення поло-
ження частини першої статті 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 р. у справі 
№ 1-8/2012 [8] вказано, що торговельні марки та інші позначення є об’єктами спільної 
сумісної власності. До комерційних позначень, крім торговельних марок, відносять також 
комерційні найменування, географічні зазначення.

Необхідно враховувати, що не всі об’єкти права інтелектуальної власності є резуль-
татами творчої діяльності. Саме творчий характер більшості результатів інтелектуальної 
діяльності унеможливлює їх віднесення до спільної сумісної власності подружжя, що 
зумовлено тісним взаємозв’язком творчого результату з особою автора. Авторський вклад 
не можна порівнювати з грошовим вкладом, технічною чи іншою роботою, не пов’язаною 
з творчою діяльністю. За позицією А. Є. Смородини, якщо подружжя є співавторами їх 
спільні результати не є спільною сумісною власністю [9, с. 90]. До творчих результатів від-
носять об’єкти авторського права та суміжних прав, винаходи, корисні моделі, промислові 
зразки, ноу-хау, сорти рослин, породи тварин, компонування напівпровідникових виробів, 
раціоналізаторські пропозиції. Разом з тим, винагорода за здійснення прав інтелектуальної 
власності на такі творчі результати є спільною сумісною власністю. Протилежної позиції 
дотримуються В. Ю. Євко, О. В. Піхурець, які вважають, що доходи від здійснення май-
нових прав інтелектуальної власності належать автору [10, с. 117]. На наукові відкриття 
не виникає спільної сумісної власності, оскільки з моменту встановлення певної законо-
мірності, властивості чи явища навколишньої дійсності майнові права на такий результат 
переходять у суспільне надбання.

Торговельні марки, комерційні найменування, географічні зазначення, комерційна 
таємниця не є результатами творчої діяльності, незважаючи на те, що це об’єкти права інте-
лектуальної власності. Серед цих об’єктів – торговельні марки, комерційні найменування – 
можуть бути об’єктами спільної сумісної власності, якщо при їх створенні та/або набутті 
прав, а також розвитку таких об’єктів права інтелектуальної власності використано спільні 
кошти подружжя. За позицією В. Бажанової, подружжя не може бути суб’єктом права на 
комерційне найменування, відповідно такий об’єкт не може бути віднесено до спільної 
сумісної власності [11, с. 56]. Проте якщо розглядати це в більш широкому сенсі, подружжя 
або один з подружжя можуть бути суб’єктами господарювання, зокрема й ФОП. У ч. 2 ст. 191 
ЦК України вказано, що до складу підприємства як єдиного майнового комплексу входять 
усі види майна, призначені для його діяльності, а також право на торговельну марку та інші 
позначення [2]. Відповідно до Постанови Касаційного цивільного суду Верховного суду від 
2 вересня 2020 р. у справі № 318/1863/17 – майно фізичної особи-підприємця, яке вико-
ристовується у господарській діяльності, є спільним майном подружжя за умови, що воно 
придбане за рахунок належних подружжю коштів [12]. У суб’єкта господарювання може 
бути комерційне найменування, торговельні марки. Тому вважаємо, що майнові права інте-
лектуальної власності на ці об’єкти, якщо права на них виникли під час шлюбу за спільні 
подружжю кошти, можуть бути об’єктами спільної сумісної власності. Щодо географічного 
зазначення вважаємо, що такий об’єкт не є спільною сумісною власністю подружжя, хоча 
іншої точки зору дотримується В. Бажанова [11, с. 56]. Свою позицію обґрунтовуємо тим, 
що хоча гіпотетично подружжя чи один з подружжя можуть бути суб’єктами права на геогра-
фічне зазначення, проте, як правило, суб’єктами права на географічне зазначення є асоціації 
виробників, крім того на географічні зазначення обмежене право здійснення прав інтелекту-
альної власності, зокрема договори щодо розпоряджання майновими правами з приводу гео-
графічних зазначень не укладаються. Комерційна таємниця не може бути спільною суміс-
ною власністю подружжя оскільки це альтернативний спосіб охорони інформації.

Складним є питання щодо промислових зразків. На практиці суб’єкт господарювання 
може отримати реєстрацію на однакові торговельну марку та промисловий зразок. Цікаво 
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що, на торговельну марку право авторства не виникає, а зміст права інтелектуальної влас-
ності складають тільки майнові права інтелектуальної власності, оскільки вважається, що 
при створенні торговельної марки вклад творчості мінімальний. Натомість на промисловий 
зразок існує авторство, а зміст права інтелектуальної власності складають особисті немай-
нові та майнові права інтелектуальної власності. Вважаємо, що промислові зразки не завжди 
можна вважати результатами творчої діяльності, хоча це й об’єкти права інтелектуальної 
власності. Проте, оскільки складно довести відсутність творчої діяльності у створенні про-
мислового зразка, а законодавець виділяє право авторства на такі об’єкти, вважаємо, що 
при визначенні можливості їх вважати спільною сумісною власністю подружжя слід вихо-
дити з того, що якщо промисловий зразок створено одним з подружжя – такий результат не 
є спільною сумісною власністю, якщо ж його створено за договором замовлення чи набуто 
за договором майнові права інтелектуальної власності протягом перебування в шлюбі – 
в такому разі об’єкт можна віднести до спільної сумісної власності подружжя. 

При віднесенні об’єктів права інтелектуальної власності до об’єктів спільної сумісної 
власності, необхідно враховувати первинний чи похідний характер виникнення та набуття 
права на них. Якщо під час перебування в шлюбі набуто майнових прав інтелектуальної 
власності на творчі результати та інші об’єкти права інтелектуальної власності від інших 
осіб за договором – тоді такі результати можуть бути об’єктами спільної сумісної власності, 
якщо для таких цілей використано спільні кошти подружжя. Доходи від здійснення прав 
інтелектуальної власності також є об’єктами спільної сумісної власності. Слушною вважа-
ємо позицію Л. Майданик, що у зв’язку з відсутністю особистого внеску подружжя при 
набутті прав інтелектуальної власності на твір за правочинами, на такі результати варто 
застосовувати режим спільного сумісного майна [13, с. 15-16].

Якщо об’єкти права інтелектуальної власності віднесені до спільної сумісної власності 
подружжя, розпоряджання майновими правами на них є спільним, в протилежному випадку 
такі правочини можуть бути визнаними недійсними. У Постанові Верховного Суду України 
від 25 листопада 2015 р. у справі № 6 – 2333цс15 вказано, що власне придбання майна під 
час перебування в шлюбі не свідчить автоматично про його відношення до спільної сумісної 
власності. Важливим є факт спільної участі подружжя коштами або працею в набутті майна. 
Щоб визначити приналежність майна до спільної сумісної власності подружжя необхідно 
встановити: 1) час набуття майна; 2) кошти, за які набуто майно; 3) мету придбання майна 
[14]. У Постанові Верховного Суду України від 7 вересня 2016 р. у справі № 6-801цс16 
вказано, що у випадку придбання в шлюбі майна за особисті кошти одного з подружжя, 
таке майно є його особистою приватною власністю, а не спільною сумісною власністю [15]. 
Проте вважаємо, що не до кожного об’єкта права інтелектуальної власності, при визначенні 
приналежності до спільної сумісної власності, можна використовувати критерій викори-
стання спільних коштів, оскільки вкладання коштів у придбання матеріалів, обладнання для 
створення об’єкта права інтелектуальної власності не може свідчити про виникнення у такої 
особи майнових прав інтелектуальної власності на творчий результат. Щодо результатів 
творчої діяльності неможлива спільна сумісна власність, якщо один з подружжя є автором, 
а інший допомагав коштами. 

Якщо створені об’єкти права інтелектуальної власності не належать до результатів 
творчої діяльності, не завжди такі об’єкти є спільною сумісною власністю. Щоб такі резуль-
тати можна було віднести до спільної сумісної власності подружжя необхідно з’ясувати, час 
виникнення майнового права інтелектуальної власності, походження коштів, витрачених на 
створення об’єкта права інтелектуальної власності, мету створення об’єкта права інтелекту-
альної власності. Так само як і набуті за договором під час шлюбу майнові права інтелекту-
альної власності не завжди можна віднести до спільної сумісної власності подружжя. 

Висновки. Результати творчої діяльності є особливими об’єктами цивільних прав, 
на які не поширюються правовий режим речей. У зв’язку з цим беззаперечне перене-
сення положень про спільну сумісну власність подружжя на об’єкти права інтелектуаль-
ної власності не відповідає сутності та призначенню творчої діяльності. Вважаємо, що 
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при визначенні можливості об’єктів права інтелектуальної власності бути віднесеними 
до спільної сумісної власності подружжя необхідно керуватися: 1) наявністю творчого 
вкладу у створенні об’єкта права інтелектуальної власності; 2) способу виникнення права 
інтелектуальної власності – первинного (створення результату) чи похідного вторин-
ного (набуття майнових прав інтелектуальної власності); 3) специфікою певних об’єктів 
права інтелектуальної власності. Щодо творчих результатів інтелектуальної власності, 
які створені одним із подружжя – об’єктів авторського права та суміжних прав, вина-
ходів, корисних моделей, промислових зразків, ноу-хау, сортів рослин, порід тварин, 
компонувань напівпровідникових виробів, раціоналізаторських пропозицій – не вини-
кає спільної сумісної власності. У випадку набуття прав інтелектуальної власності від 
інших осіб за договором – такі майнові права можуть бути спільною сумісною власністю 
подружжя. На торговельні марки, комерційні найменування авторства не виникає, тому 
такі об’єкти можуть бути об’єктами спільної сумісної власності, якщо при їх створенні 
та/або набутті прав, а також розвитку таких об’єктів права інтелектуальної власності 
використано спільні кошти подружжя. Хоча зміст права інтелектуальної власності на 
наукове відкриття складають особисті немайнові права, проте такий об’єкт не є спільною 
сумісною власністю подружжя, оскільки з моменту відкриття такий результат переходить 
у суспільне надбання. Комерційна таємниця не є спільною сумісною власністю подружжя 
позаяк це спосіб охорони інформації.

Список використаних джерел:
1. Сімейний кодекс України: Закон України від 10 січня 2002 р. № 2947-IІІ. Дата 

оновлення: 19 лютого 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2947-14#Text (дата 
звернення: 28 березня 2022 р.).

2. Цивільний кодекс України: Закон України від 16 січня 2003 р. № 435-IV. Дата онов-
лення: 17 березня 2022 р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#Text (дата звер-
нення: 28 березня 2022 р.).

3. Посібник за статтею 1 Протоколу 1 Конвенції про захист прав людини та осново-
положних свобод. Council of Europe. 2019. 75 с.

4. Рішення Дарницького районного суду м. Києва від 27 січня 2016 р. у справі 
№ 753/5780/14-ц. URL: https://precedent.ua/55366146 (дата звернення: 28 березня 2022 р.).

5. Постанова Касаційного господарського суду Верховного Суду від 13 серпня 
2019 р. у справі № 926/1795/18. URL: https://precedent.ua/83669379 (дата звернення: 
28 березня 2022 р.).

6. Постанова Одеського апеляційного суду від 17 липня 2019 р. у справі 
№ 521/12455/17. URL: https://precedent.ua/83329416 (дата звернення: 28 березня 2022 р.).

7. Рішення Заводського районного суду м. Запоріжжя від 20 січня 2022 р. у справі 
№ 335/5841/19. URL: https://precedent.ua/102784481(дата звернення: 28 березня 2022 р.).

8. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням 
приватного підприємства «ІКІО» щодо офіційного тлумачення положення частини першої 
статті 61 Сімейного кодексу України від 19 вересня 2012 р. у справі № 1-8/2012. URL: https://
zakon.rada.gov.ua/laws/show/v017p710-12#Text (дата звернення: 28 березня 2022 р.).

9. Смородина А. Є. Ліцензійний договір у цивільному праві України: дис. … д-ра 
філософії: спеціальність 081 Право. Київ, 2021. 286 с.

10. Євко В. Ю., Піхурець О. В. Права на результати інтелектуальної, творчої діяльно-
сті в контексті власності подружжя. Порівняльно-аналітичне право. 2019. № 5. С. 113-117.

11. Бажанова В. Здійснення майнових прав подружжя на об’єкти патентного права та 
на засоби індивідуалізації. Jurnalul juridic national: teorie şi practică. 2015 (August). № 4/2 
(14) P. 53-57.

12. Постанова Касаційного цивільного суду Верховного Суду від 2 вересня 2020 р. 
у справі № 318/1863/17. URL: https://verdictum.ligazakon.net/document/91283232 (дата звер-
нення: 28 березня 2022 р.).



56

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

13. Майданик Л. Здійснення спільних майнових прав інтелектуальної власності 
подружжя на твір за цивільним законодавством України. Теорія і практика інтелектуальної 
власності. 2017. № 2. С. 12-17.

14. Постанова Верховного Суду від 25 листопада 2015 р. у справі № 6-2333цс15. URL: 
https://precedent.ua/1800003754 (дата звернення: 28 березня 2022 р.).

15. Постанова Верховного Суду від 7 вересня 2016 р. у справі № 6-801цс16. URL: 
https://precedent.ua/1800004868 (дата звернення: 28 березня 2022 р.).



57

Цивілістика

ДЮКАРЄВА-БЕРЖАНІНА К. Ю.,
кандидат юридичних наук,
доцент кафедри інтелектуальної 
власності, інформаційного 
та корпоративного права
(Львівський національний університет 
імені Івана Франка) 

УДК 347.78
DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.2.09

СУЧАСНІ ЗАКОНОДАВЧІ РЕАЛІЇ ЩОДО НАБУТТЯ АВТОРСЬКИХ 
МАЙНОВИХ ПРАВ НА ОБ’ЄКТИ, СТВОРЕНІ У ЗВ’ЯЗКУ ІЗ ВИКОНАННЯМ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ ЧИ НА ЗАМОВЛЕННЯ 

Статтю присвячено дослідженню питання набуття авторських майнових 
прав на об’єкт, створений у зв’язку із виконанням трудового договору або на 
замовлення. Проаналізовано правове урегулювання вказаного питання до 
і після прийняття та набуття чинності Закону України “Про стимулювання роз-
витку цифрової економіки в Україні” від 15.07.2021 № 1667-IX. Детально дослі-
джено норми Цивільного кодексу України та Закону України “Про авторське 
право і суміжні права” у своїх чинних та ранішніх редакціях. Встановлено, що 
до прийняття Закону України № 1667-IX у законодавстві (ЦК України та Законі 
України “Про авторське право і суміжні права”) існувала колізія у правовому 
регулюванні набуття авторських майнових прав на службові твори. З’ясовано, 
що Закон України № 1667-IX позитивно та вдало розв’язав вказану колізію, 
заклавши у правове урегулювання єдиний законодавчий підхід. Водночас, вияв-
лено, що після набрання чинності вказаного Закону № 1667-IX виникло нео-
днозначне правове регулювання в межах одного нормативно-правового акту 
(ЦК України) питання набуття майнових авторських прав на твір, створений 
за замовленням. Встановлено, що законодавець по-особливому врегульовує 
питання набуття майнових авторських прав саме на службові комп’ютерні про-
грами та бази даних чи конкретно на створені за замовленням твори образот-
ворчого мистецтва. Обгрунтовано, що немає потреби в особливому правовому 
регулюванні належності майнових прав інтелектуальної власності на вказані 
об’єкти у сфері авторського права, створені у зв’язку із виконанням трудового 
договору чи на замовлення. Запропоновано внести редакційні зміни до числа 
статей Цивільного кодексу України як у частині набуття майнових авторських 
прав на службові твори, так і в аспектах належності майнових прав інтелекту-
альної власності на об’єкти авторського права, створені за замовленням. 

Ключові слова: службовий твір, створений у зв’язку із виконанням трудо-
вого договору твір, твір за замовленням, майнові права інтелектуальної влас-
ності, майнові авторські права, набуття прав інтелектуальної власності на 
твір, належність майнових авторських прав

Diukarieva-Berzhanina K. Yu. Current legislative realities on the acquisition 
of property copyrights to the objects created in connection with the performance 
of the employment contract or created by request

The article has been devoted to the study of the existence of proprietary copyrights 
to an object created in connection with the performance of an employment contract 
or created on order. The legal regulation of this issue before and after the adoption 
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and entry into force of the Law of Ukraine "On Stimulating the Development 
of the Digital Economy in Ukraine" № 1667-IX dated 15.07.2021 has been analyzed. 
The rules of law of the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine “On Copyright 
and Related Rights” in their current and previous editions have been studied in 
detail. It has been established that in the legislation before the adoption of the Law 
of Ukraine № 1667-IX (the Civil Code of Ukraine and the Law of Ukraine "On 
Copyright and Related Rights") there was a legal regulation conflict of the acquisition 
of property copyrights to the works-for-hire. It has been found that the Law of Ukraine 
№ 1667-IX positively and successfully has resolved this conflict, laying down 
a single legislative approach to the legal regulation. At the same time, it has been 
found that after the entry into force of this Law № 1667-IX there is ambiguous legal 
regulation within one legal act (The Civil Code of Ukraine) of the issue of acquisition 
of property copyrights to a work created by request. It has been established that 
the legislator regulates the issue of acquiring property copyrights in particular to 
computer programs and databases for-hire or specifically to works of fine art created 
by request. It has been substantiated that there is no need for special legal regulation 
of the belonging of intellectual property rights to these objects in the field of copyright, 
created in connection with the performance of an employment contract or by request. 
It has been proposed to make editorial changes to the number of articles of the Civil 
Code of Ukraine both in terms of acquiring property copyrights to works-for-hire, 
and in terms of belonging of intellectual property rights to copyright objects created 
by request.

Key words: work-for-hire, work created in connection with the performance 
of an employment contract, work-on-order, intellectual property rights, property 
copyrights, acquisition of intellectual property rights to the work, belonging 
of property copyrights.

Вступ. Донедавна питання набуття майнових авторських прав на службовий твір, 
якщо таке не врегульовано договором між автором та роботодавцем, викликало бурхливі 
дискусії серед науковців, труднощі для юристів-практиків та, зокрема, невизначеності 
у правових позиціях зі сторони судів України різних інстанцій. Закон України “Про автор-
ське право і суміжні права” у редакції від 14 жовтня 2020 року у ч. 2 ст. 16 [1] визна-
чав, що у тому разі, якщо інше не передбачено трудовим договором (контрактом) та (або) 
цивільно-правовим договором між автором і роботодавцем, виключне майнове право на 
службовий твір належить роботодавцю. Паралельно діючий у певній редакції на той час 
Цивільний кодекс України передбачав, що за умови, якщо не інше не встановлено догово-
ром, майнові права інтелектуальної власності на такий об’єкт належать працівникові, який 
створив цей об'єкт, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно (ч. 2 
ст. 429 ЦК України у редакції від 01.07.2021р. [2]). Тобто, законодавство України містило 
істотну колізію, на вирішення, зокрема, але не виключно, якої був покликаний Закон Укра-
їни “Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні” від 15.07.2021 № 1667-IX 
[3] (далі – ЗУ № 1667-IX). Отож, видається важливим дослідження питання, чи вирішив ЗУ 
№ 1667-IX вищевказану патову законодавчу колізію. Принагідно, проситься до з’ясування 
питання, чи вніс ЗУ № 1667-IX будь-які інші корективи стосовно набуття майнових автор-
ських прав не лише на службовий твір, але й на об’єкт у сфері авторського права, створений 
за замовленням. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Тематику набуття авторських майно-
вих прав досліджували такі українські науковці як: О.В. Басай, В.І. Борисова, І.В. Жилін-
кова, Ю.М. Капіца, О.О. Кулініч, В.В. Луць, Р.А. Майданик, О.П. Орлюк, О.А. Підопригора, 
І.В. Спасибо-Фатєєва, Р.О. Стефанчук, Г.О. Ульянова, Є.О. Харитонов, О.І. Харитонова, 
Р.Б. Шишка, О.О. Штефан, О.С. Яворська. Однак, комлексних та цільових досліджень, які 
б були присвячені саме чинному на сьогоднішній день правовому регулюванню питання 
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набуття авторських майнових прав на об’єкти, створені у зв’язку із виконанням трудового 
договору чи на замовлення, станом на сьогодні проведено не було.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження чинного законодавчого урегулю-
вання в Україні питання набуття авторських майнових прав на об’єкт, створений у зв’язку із 
виконанням трудового договору (контракту) чи за замовленням. 

Результати дослідження. Виходячи із вищевказаного у вступі статті, до набрання 
чинності Закону України № 1667-IX [3] правове регулювання набуття майнових авторських 
прав на службовий твір виглядало наступним чином:

Нормативно-
правові акти 

у старих 
редакціях

Закон України “Про авторське право 
і суміжні права” [1]

Цивільний кодекс України 
[2]

№ статті ч. 2 ст. 16 ч. 2 ст. 429
Зміст норми Виключне майнове право на службовий твір 

належить роботодавцю, якщо інше не 
передбачено трудовим договором (контрак-
том) та (або) цивільно-правовим договором 
між автором і роботодавцем.

Майнові права інтелектуаль-
ної власності на об'єкт, ство-
рений у зв'язку з виконанням 
трудового договору, належать 
працівникові, який створив 
цей об'єкт, та юридичній або 
фізичній особі, де або у якої 
він працює, спільно, якщо 
інше не встановлено догово-
ром

Колізія у регулюванні належності майнових прав інтелектуальної власності на служ-
бовий твір або, за термінологією ЦК України, створений на виконання трудового договору 
твір, була нарешті вдало виправлена із прийняттям Закону України № 1667-IX [3]. Отож, 
станом на сьогодні законодавче урегулювання питання набуття авторських майнових прав 
на твір відображено таким чином:

НПА у своїх 
чинних 

редакціях

Закон України 
“Про авторське право 

і суміжні права” [4]
Цивільний кодекс України [5]

№ статті ч. 2 ст. 16 ч. 2 ст. 429 абз. 1 ч. 3 ст. 440
Зміст норми Розподіл майнових 

прав на службовий твір 
визначається законом, 
якщо інше не перед-
бачено договором між 
автором і роботодавцем.

Майнові права інте-
лектуальної власності 
на об'єкт, створений у 
зв'язку з виконанням тру-
дового договору (контр-
акту), належать праців-
никові, який створив цей 
об'єкт, та юридичній або 
фізичній особі, де або у 
якої він працює, спільно, 
якщо інше не встанов-
лено цим Кодексом або 
договором.

Майнові права інтелек-
туальної власності на 
твір, створений у зв’язку 
з виконанням трудового 
договору (контракту), 
належать працівникові, 
який створив цей твір, та 
юридичній або фізичній 
особі, де або у якої він 
працює, спільно, якщо 
інше не встановлено дого-
вором або законом

Іншого правового урегулювання висвітленої проблематики чинне законодавство 
України не має. Отож, із викладеного слідує, що на сьогоднішній день не існує жодних колі-
зій між нормативно-правовими актами щодо урегулювання питання набуття авторських 
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майнових прав на службовий твір. Існує одне “золоте” правило. У тому разі, якщо інше не 
встановлено договором між працівником та роботодавцем, майнові права інтелектуальної 
власності на службовий твір належать останнім суб’єктам спільно. 

Зрештою, можна привітати юристів-практиків. Практикуючі правники більше не 
вилазитимуть зі шкіри, доводячи, який законодавчий акт підлягатиме застосуванню: ЦКУ 
чи ЗУ “Про авторське право і суміжні права”.

Водночас, дещо комічною тепер виглядає ситуація по правовому регулюванню набуття 
авторських майнових прав на твір, створений за замовленням. До набрання чинності ЗУ 
№ 1667-IX [3] вказане законодавче урегулювання виглядало таким чином:

НПА у 
своїй старій 

редакції
Закон України “Про авторське 

право і суміжні права” [1] Цивільний кодекс України [2]

№ статті Не містив жодних норм щодо урегу-
лювання питання набуття майнових 
авторських прав на твір, створений за 
замовленням

ч. 2 ст. 430

Зміст норми --- Майнові права інтелектуальної влас-
ності на об'єкт, створений за замов-
ленням, належать творцеві цього 
об'єкта та замовникові спільно, якщо 
інше не встановлено договором

Тобто, ЦК України містив одну загальну норму щодо усіх інститутів інтелектуального 
права, що було не так вже й погано, виходячи, принаймні, із існування єдиного законодав-
чого підходу щодо урегулювання наведеної проблематики.

Станом на сьогоднішній день, після прийняття та набрання чинності Закону України 
№ 1667-IX [3], Цивільний кодекс України містить подвійне, у буквальному сенсі, правове 
урегулювання питання набуття майнових авторських прав на створений за замовленням твір.

НПА у 
чинних 

редакціях

Закон України 
“Про авторське право 

і суміжні права” [4]
Цивільний кодекс України [5]

№ статті Не містить жодних 
норм щодо урегулю-
вання питання набуття 
майнових авторських 
прав на твір, створений 
за замовленням

ч. 2 ст. 430 абз. 1 ч. 4 ст. 440

Зміст норми --- Майнові права інте-
лектуальної власності 
на об'єкт, створений за 
замовленням, належать 
творцеві цього об'єкта 
та замовникові спільно, 
якщо інше не встанов-
лено договором або 
законом.

Майнові права інтелекту-
альної власності на твір, 
створений за замовленням, 
належать замовникові, 
якщо інше не встановлено 
договором або законом.
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Тобто, станом на зараз вбачається колізія не просто у законодавстві, а в одному норма-
тивно-правовому акті між загальною нормою, яка стосується усіх інститутів інтелектуаль-
ного права, та спеціальною нормою, яка присвячена урегулюванню лише інституту автор-
ського права. 

Для того, щоб практикуючі правники не нудьгували, тепер останні будуть відстою-
вати свої правові позиції щодо необхідності застосування або загальної, або більш спеці-
альної норми щодо врегулювання питання набуття майнових авторських прав на створений 
за замовленням твір, якщо таке не узгоджено у договорі між автором та замовником. Хоча, 
якщо виходити із загальної теорії права, то до належності майнових прав інтелектуальної 
власності саме на твір мала б застосовуватись спеціальна норма, а саме: ч. 4 ст. 440 ЦК 
України [5].

Аналізуючи ч. ч. 3 та 4 ст. 440 чинного ЦК України [5], не можна не зауважити вузьке 
правове регулювання питання набуття майнових авторських прав на комп’ютерні програми 
та (або) бази даних, створені у зв’язку з виконанням трудового договору (абз. 2 ч. 3 ст. 440), 
а також на твір образотворчого мистецтва, створений за замовленням (абз. 2 ч. 4 ст. 440). 
Так, попри загальні норми, тепер діють “вузькопрофільні”:

Проблематика
Набуття майнових авторських 
прав на службові комп’ютерні 
програми та (або) бази даних

Набуття авторських майнових 
прав на твір образотворчого 

мистецтва, створений за 
замовленням 

№ статті ЦКУ абз. 2 ч. 3 ст. 440 [5] абз. 2 ч. 4 ст. 440 [5]
Зміст норми Майнові права на комп’ютерні про-

грами та (або) бази даних, створені 
у зв’язку з виконанням трудового 
договору (контракту), належать 
юридичній або фізичній особі, де 
або у якої працює працівник, який 
створив ці комп’ютерні програми та 
(або) бази даних, якщо інше не вста-
новлено договором.

Майнові права інтелектуальної 
власності на твір образотворчого 
мистецтва, створений за замов-
ленням (крім твору, спеціально 
створеного як елемент програмного 
забезпечення), належать його 
автору, якщо інше не встановлено 
договором або законом.

Попри вказане, діє ч. 3 ст. 1112 ЦК України [5], яка встановлює: “Оригінал твору 
образотворчого мистецтва, створеного за замовленням, переходить у власність замов-
ника. При цьому майнові права інтелектуальної власності на такий твір залишаються 
за його автором, якщо інше не встановлено договором або законом” (тобто, загалом абз. 
2 ч. 4 ст. 440 та ч. 3 ст. 1112 ЦК України узгоджуються).

Якщо говорити про специфіку таких об’єктів авторського права як: комп’ютерні 
програми, бази даних та твори образотворчого мистецтва, то безумовно вони мають свої 
ексклюзивні особливості серед інших об’єктів авторського права. Однак, чи викликають 
такі особливості необхідність в особливому правовому регулюванні при наявності загаль-
них правил, вважаю, що ні. Не вбачається жодних обгрунтованих причин для особливого 
правового регулювання у даному випадку питання набуття майнових авторських прав саме 
на службові комп’ютерні програми та (або) бази даних чи конкретно на твори образотвор-
чого мистецтва, створені за замовленням. Вважаю, що гострої та викликаної суспільством 
потреби ускладнювати загальні правила винятками немає.

Висновки. Виходячи із викладеного, доходжу до таких висновків. До чинного ЦК 
України необхідно внести наступні зміни:

1. Виключити абз. 2 ч. 3 ст. 440 та посеред 1-го та 2-го абзаців залишити лише перший, 
норма якого встановлює, що: “Майнові права інтелектуальної власності на твір, створений 
у зв’язку з виконанням трудового договору (контракту), належать працівникові, який ство-
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рив цей твір, та юридичній або фізичній особі, де або у якої він працює, спільно, якщо інше 
не встановлено договором або законом”.

2. Внести зміни до ч. 4 ст. 440 шляхом виключення абз. 2 ч. 4 ст. 440 та посеред 1-го та 
2-го абзаців залишення лише першого, який викласти у такій редакції: “Майнові права інте-
лектуальної власності на твір, створений за замовленням, належать творцеві цього об'єкта та 
замовникові спільно, якщо інше не встановлено договором або законом”.

3. Принагідно, для узгодження норм внести зміни до речення 2-ого ч. 3 ст. 1112 ЦК 
України шляхом викладення його у такій редакції: “… На питання набуття майнових прав 
інтелектуальної власності на такий твір поширюються загальні правила, встановлені ч. 4 
ст. 440 цього Кодексу”.

Список використаних джерел:
1. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. 

№ 3792-XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20201014#Text (у редакції 
від 14.10.2020р.). 

2. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/435-15/ed20210701#Text (у редакції від 01.07.2021р.).

3. Про стимулювання розвитку цифрової економіки в Україні: Закон України від 
15.07.2021р. № 1667-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1667-20#Text (дата звер-
нення: 30.03.2022р.).

4. Про авторське право і суміжні права: Закон України від 23.12.1993р. № 3792-XII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3792-12/ed20220105#Text (у чинній редакції, дата 
звернення: 30.03.2022р.).

5. Цивільний кодекс України від 16.01.2003р. № 435-IV. URL: https://zakon.rada.gov.
ua/laws/show/435-15/ed20220317#Text (у чинній редакції, дата звернення: 30.03.2022р.).



63

Цивілістика

КОРОЄД С.О.,
доктор юридичних наук, професор 

УДК 347.9 (477)
DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.2.10

ПРОБЛЕМА ВІДНОВЛЕННЯ ВТРАЧЕНОГО НЕЗАКІНЧЕНОГО 
СУДОВОГО ПРОВАДЖЕННЯ В ЦИВІЛЬНІЙ СПРАВІ ПРИ ЗМІНІ 

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ПІДСУДНОСТІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

У статті розглядається проблема відновлення матеріалів цивільної справи 
(втраченого судового провадження), які не були передані до нового суду згідно 
із зміненою територіальною підсудністю, у зв’язку із знищенням в умовах 
воєнного стану. Досліджуються можливі процесуальні питання, які при цьому 
можуть виникнути, та формулюються пропозиції щодо їх розв’язання, а також 
обґрунтовується можливість і доцільність запровадження в такому випадку 
механізму відновлення втраченого "незакінченого" судового провадження. 
Наголошується, що ця проблема існує у зв’язку з тим, що передбачений нор-
мами Цивільного процесуального кодексу України порядок відновлення втраче-
ного (повністю або частково) судового провадження застосовується лише щодо 
тих цивільних справ, які закінчено ухваленням рішення або у якій провадження 
закрито, тобто іншими словами застосовується щодо "закінченого" судового 
провадження, проте не поширюється на цивільні справи, які ще знаходяться на 
розгляді по суті в суді першої інстанції. Звертається увага, що метою віднов-
лення втраченого ще незакінченого судового провадження буде забезпечення 
реальної можливості реалізації усіх складових конституційного права на судо-
вий захист, зокрема права на доступ до правосуддя та всієї сукупності процесу-
альних прав, які виникли в учасників справи у зв’язку із пред’явленням позову 
та відкриттям провадження у справі, яка перебувала на розгляді суду, тери-
торіальна підсудність якого змінилася. Розглядається раніше запроваджений 
Законом України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 
у зв’язку з проведенням антитерористичної операції" процесуальний механізм 
відновлення втраченого, але незакінченого судового провадження у разі немож-
ливості передачі матеріалів справи відповідно до встановленої згідно з цим 
законом підсудності. Пропонується запровадити аналогічний механізм "віднов-
лення втраченого незакінченого судового провадження" для втрачених нероз-
глянутих цивільних справ у зв’язку із воєнним станом, метою якого буде фор-
мування справи заново (повторно) на підставі поданих учасниками судового 
процесу документів і матеріалів з використанням інформації Єдиного держав-
ного реєстру судових рішень та Єдиної судової інформаційно-комунікаційної 
системи, а процесуальне оформлення відбуватиметься новим судом або шля-
хом ухвалення відповідного судового рішення по суті спору (у випадку, якщо 
документи і матеріали будуть достатніми для ухвалення судового рішення), або 
шляхом постановлення ухвали (за аналогією з ч. 3 ст. 494 ЦПК України) про 
відмову у відновленні втраченого незакінченого судового провадження і роз’яс-
нення учасникам справи права на повторне звернення з такою самою заявою за 
наявності необхідних документів.

Ключові слова: цивільний процес, суд, відновлення, втрачене провадження, 
незакінчений розгляд, цивільна справа, територіальна підсудність, зміна, воєн-
ний стан.
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Koroied S. O. The problem of restoring the lost unfinished court proceedings 
in a civil case with a change of territorial jurisdiction under martial law

The article reviews the problem of restoring the materials of the civil case (lost 
court proceedings), which were not transferred to the new court in accordance with 
the changed territorial jurisdiction, due to the destruction under martial law. The 
possible procedural issues that may arise in this case are investigated, and proposals 
for their solution are formulated, as well as the possibility and feasibility of introducing 
in this case a mechanism for restoring the lost "unfinished" court proceedings are 
substantiated. It is emphasized that this problem exists due to the fact that the procedure 
of resumption of lost (in whole or in part) court proceedings provided by the norms 
of the Civil Procedural Code of Ukraine applies only to those civil cases which have 
ended with a judgment or in which the proceedings have been closed, i.e. it applies to 
"completed" court proceedings, but does not apply to civil cases that are still pending 
on the merits in the court of first instance. It is noted that the purpose of restoring 
the lost yet unfinished court proceedings will be to ensure a real opportunity to exercise 
all components of the constitutional right to judicial protection, including the right 
of access to justice and the whole set of procedural rights that arose in connection 
with the lawsuit, and the opening of proceedings in a case pending before a court 
whose territorial jurisdiction has changed. It is considered previously introduced by 
the Law of Ukraine "On the administration of justice and criminal proceedings in 
connection with the anti-terrorist operation" procedural mechanism of resumption 
of lost but unfinished court proceedings in case of impossibility to transfer case 
materials in accordance with the jurisdiction established in accordance with this law. 
It is proposed to introduce a similar mechanism "of restoration of lost unfinished 
court proceedings" for lost unresolved civil cases due to martial law, the purpose 
of which will be to reopen the case on the basis of documents and materials submitted 
by participants in the proceedings and by using information from the Unified State 
Register of Judgments and the Unified Judicial Information and Communication 
System, and the procedural registration will take place by a new court or by 
adopting a relevant court judgment on the merits (if the documents and materials 
are sufficient for a court judgment), or by ruling (by analogy with Part 3 Article 494 
of the CPC of Ukraine) on the refusal to resume the lost unfinished court proceedings 
and explanation to the parties on their right to re-apply with the same lawsuit if 
the necessary documents are available.

Key words: civil proceedings, court, reopening, lost proceedings, unfinished 
proceedings, civil case, territorial jurisdiction, change, martial law.

У зв’язку із військовою агресією Російської Федерації проти України, яка розпочалась 
24 лютого 2022 року, Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 в Укра-
їні введено воєнний стан. Цей особливий правовий режим "запустив" дію Закону України 
"Про правовий режим воєнного стану", яким зокрема визначено правові засади діяльно-
сті органів державної влади, військового командування, військових адміністрацій, органів 
місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій в умовах воєнного стану, 
гарантії прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб.

Від зазначеної дати (24 лютого 2022 року) суди, органи та установи системи правосуддя 
України працюють відповідно до Закону України "Про правовий режим воєнного стану", 
про що було розміщено відповідну заяву на офіційному веб-сайті Верховного Суду [1].

Цим Законом передбачено функціонування судів, органів та установ системи пра-
восуддя виключно на підставі, в межах повноважень та у спосіб, визначені Конституцією 
України та законами України (ст. 12-2); правосуддя на території, на якій введено воєнний 
стан, здійснюється лише судами, створеними відповідно до Конституції України. Водночас 
вказаним Законом встановлено, що у разі неможливості здійснювати правосуддя судами, які 
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діють на території, на якій введено воєнний стан, законами України може бути змінена тери-
торіальна підсудність судових справ, що розглядаються в цих судах, або в установленому 
законом порядку змінено місцезнаходження судів (ст. 26). Ці законодавчі приписи випли-
вають з положень Конституції України, яка забороняє в умовах воєнного або надзвичай-
ного стану обмеження права на судовий захист (а точніше – права на доступ до правосуддя) 
(статті 55, 64 Конституції).

Зміна територіальної підсудності судових справ, що розглядаються в такому суді, від-
бувається за рішенням Вищої ради правосуддя, а у разі неможливості здійснення Вищою 
радою правосуддя такого повноваження воно здійснюється за розпорядженням Голови Вер-
ховного Суду (ч. 7 ст. 147 Закону України "Про судоустрій і статус суддів"). На підставі 
та на виконання зазначених положень Головою Верховного Суду, починаючи з 6 березня 
2022 року, видаються розпорядження про зміну територіальної підсудності судових справ 
в умовах воєнного стану. При цьому Законом України "Про судоустрій і статус суддів" 
визначено, що відповідне рішення або Вищої ради правосуддя або Голови Верховного Суду 
про зміну територіальної підсудності судових справ з об’єктивних причин під час воєнного 
стану є також підставою для передачі усіх справ, які перебували на розгляді суду, територі-
альна підсудність якого змінюється (ч. 7 ст. 147). 

У зв’язку з цим, Голова Верховного Суду В. Князєв звертав увагу на питання щодо 
відновлення судових справ, які лишилися на тимчасово окупованих територіях, що поста-
ють через зміну територіальної підсудності судових справ. Так, як зазначив Голова Верхов-
ного Суду, якщо є можливість вивезти справи із суду, то їх передають до іншого суду, визна-
ченого розпорядженням Голови ВС. Якщо ж через певні причини справи не можуть бути 
передані до іншого суду, є такі виходи. За наявності судового рішення суду першої інстанції 
справа може бути відновлена згідно з процесуальними нормами. Якщо ж у справі ще не було 
ухвалено судове рішення, це є підставою для сторони подати новий позов. Відповідно, роз-
гляд судової справи відбувається із самого початку [2]. Подібні "роз’яснення" вже існували 
й раніше, зокрема їх було наведено ще у п. 38 постанови Пленуму Верховного Суду України 
від 12.06.2009 № 2 "Про застосування норм цивільного процесуального законодавства при 
розгляді справ у суді першої інстанції", адже передбачений нормами Цивільного процесу-
ального кодексу України порядок відновлення втраченого (повністю або частково) судового 
провадження застосовується лише щодо тих цивільних справ, які закінчено ухваленням 
рішення або у якій провадження закрито (ст. 488), тобто іншими словами застосовується 
щодо "закінченого" судового провадження. 

Отже, проблемним є питання можливості (доцільності) відновлення втраченого 
"незакінченого" судового провадження у справі при зміні територіальної підсудності 
в умовах воєнного стану, якщо через певні причини матеріали справи не можуть бути 
передані до іншого суду. Особливо це стосується цивільних справ, предметом розгляду 
яких є приватноправові (зокрема сімейні) спори, які зачіпають інтереси мільйонів грома-
дян та становлять абсолютну більшість правовідносин, що виникають в державі. Окрім 
вищенаведених роз’яснень Голови Верховного Суду, ані вчені-процесуалісти, ані юрис-
ти-практики ще детально не розглядали процесуальні особливості відновлення втраченого 
(зокрема незакінченого) судового провадження при неможливості передачі матеріалів 
справи до іншого суду у зв’язку із воєнним станом. Отже, дослідження можливих проце-
суальних питань, які при цьому можуть виникнути, та формулювання пропозицій щодо 
їх розв’язання, а також встановлення можливості і доцільності запровадження в такому 
випадку механізму відновлення втраченого "незакінченого" судового провадження й ста-
вить за мету наша стаття. 

Одразу ж зауважимо, що ця проблема існує тому, що Єдина судова інформаційно-ко-
мунікаційна система, яка має забезпечити обмін документами в електронній формі (ст. 14 
ЦПК) в судах ще не функціонує, а тому справи передаються в паперовому вигляді [3]. А від-
так без застосування механізму (чи його аналогу) відновлення втраченого судового прова-
дження не обійтись. 
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Так, під втратою судового провадження розуміють втрату (загублення, викрадення, 
знищення) заведеної судом цивільної справи (частини матеріалів справи або всієї справи 
із судового провадження), якій присвоєно певний порядковий номер та заведено статис-
тичну картку та у якій має місце відображення усього ходу цивільного процесу, усі процесу-
альні акти, які супроводжували такий процес, включаючи ухвалене рішення чи ухвалу суду 
[4, с. 1011; 5, с. 842]. Під відновленням втраченого судового провадження у цивільному про-
цесі розуміється завершений, універсальний та безальтернативний процесуально-забезпечу-
вальний засіб, що спрямований на вирішення поточних процесуальних питань цивільного 
судочинства щодо незмінного поновлення змісту матеріалів цивільної справи закінченого 
провадження під час доведеності факту їх повної або часткової відсутності в розпорядженні 
суду з метою охорони (захисту) суб’єктивних цивільних процесуальних прав осіб, які беруть 
участь у справі та/або правопорядку і режиму законності у сфері цивільного судочинства 
[6, с. 4]. Поновлення втраченого судового провадження замінює загублені оригінали доку-
ментів у справі або саму справу [4, с. 1011].

Оскільки втрата матеріалів цивільних справ в умовах воєнного стану за своїм характе-
ром є тотожним втраті судових проваджень на тимчасово окупованій території і в зоні АТО, 
тому до уваги варто брати відповідні Узагальнення Вищого спеціалізованого суду України 
з розгляду цивільних і кримінальних справ практики розгляду судами деяких питань, пов’я-
заних із відновленням втраченого судового провадження, у тому числі на тимчасово окупо-
ваній території і в зоні АТО [7].

Варто зауважити, що якщо метою відновлення втраченого "закінченого" судового 
провадження може бути одержання завіреної копії судового рішення, виправлення описок 
та арифметичних помилок у судовому рішенні, апеляційне чи касаційне оскарження судо-
вого рішення, скасування заходів забезпечення позову, вирішення питань щодо звернення 
судового рішення до виконання тощо (тобто фактично мова йде про необхідність вчинення 
якихось одиничних процесуальних дій або на стадії оскарження або на стадії виконання 
судового рішення), то метою відновлення втраченого ще незакінченого судового прова-
дження буде забезпечення реальної можливості реалізації взагалі усіх складових конститу-
ційного права на судовий захист, зокрема права на доступ до правосуддя та всієї сукупності 
процесуальних прав, які виникли в учасників справи у зв’язку із пред’явленням позову та 
відкриттям провадження у справі, яка перебувала на розгляді суду, територіальна підсуд-
ність якого змінилася.

В якості єдиного аргументу неможливості відновлення втраченого провадження (або 
його частини), яке ще не закінчено, провідні вчені-процесуалісти називають існуючу мож-
ливість пред’явлення нового позову (заяви) [8, с. 122]. Проте, на наш погляд, такий аргумент 
дещо не відповідає правосудній меті та завданням цивільного судочинства, зокрема в частині 
забезпечення доступу до правосуддя і вирішення справи впродовж розумного строку. Крім 
того, варто погодитись, що механізм застосування правових норм про відновлення втраче-
ного судового провадження має бути "доцільним", зокрема відповідати найбільш ефектив-
ному способу досягнення мети [8, с. 120].

Тут варто пригадати, що законодавством України раніше вже було передбачено про-
цедуру "відновлення матеріалів справи" при неможливості передачі справ, які незавершені 
провадженням (тобто які ще розглядались по суті) із судів на тимчасово окупованих тери-
торіях та в районі проведення антитерористичної операції на розгляд до інших судів. Так, 
абз. 2 ч. 3 ст. 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 
у зв’язку з проведенням антитерористичної операції" від 12 серпня 2014 року № 1632-VII 
передбачено, що у разі неможливості передачі матеріалів справи відповідно до встановле-
ної згідно з цим Законом підсудності вчинення необхідних процесуальних дій здійснюється 
за документами і матеріалами, поданими учасниками судового процесу, за умови, що такі 
документи і матеріали є достатніми для ухвалення відповідного судового рішення. Такий 
механізм було покликано забезпечити встановлений абз. 1 ч. 3 ст. 1 цього Закону припис 
про "передачу" судам відповідно до встановленої згідно з цим Законом підсудності справ, 
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розгляд яких не закінчено і які перебувають у провадженні місцевих, апеляційних судів, 
розташованих в районі проведення антитерористичної операції, в разі неможливості здійс-
нювати правосуддя.

Отже, як бачимо, зазначеним Законом запроваджено процесуальний механізм від-
новлення втраченого, але незакінченого судового провадження. Оскільки такого механізму 
в Цивільному процесуальному кодексі України не передбачено, тому можна вважати, що 
цей Закон визначає "особливості розгляду окремих категорій справ", а відтак він входить 
до законодавства про цивільне судочинство, відповідно до якого здійснюється цивільне 
судочинство (ч. 1 ст. 3 ЦПК України). При цьому варто наголосити, що сам по собі той 
факт, що зазначений Закон такий механізм не називає "порядком відновлення втраченого 
незакінченого судового провадження" і не передбачає процедури окремого розгляду судом 
цього питання з ухваленням відповідного процесуального рішення (або ухвали про від-
новлення провадження, або ухвали про відмову у відновленні провадження), не заперечує 
можливість називати цей механізм "порядком відновлення втраченого незакінченого судо-
вого провадження", адже мета такого механізму – сформувати справу заново (повторно) на 
підставі поданих учасниками судового процесу документів і матеріалів (поновлення втра-
ченого судового провадження замінює загублені оригінали документів у справі або саму 
справу назавжди або до того часу, доки вони не будуть знайдені [4, с. 1011]), а процесуальне 
оформлення відбуватиметься новим судом або шляхом ухвалення відповідного судового 
рішення по суті спору (у випадку, якщо документи і матеріали будуть достатніми для ухва-
лення судового рішення), або шляхом постановлення ухвали (за аналогією з ч. 3 ст. 494 
ЦПК України) про відмову у відновленні втраченого незакінченого судового провадження 
і роз’яснення учасникам справи права на повторне звернення з такою самою заявою за 
наявності необхідних документів.

Обґрунтовуючи доцільність і ефективність застосування на практиці такого меха-
нізму відновлення втраченого незакінченого судового провадження в цивільній справі, ми 
також враховуємо, що, по-перше, застосування такого механізму буде відбуватись виключно 
за ініціативою (заявою) одного із заінтересованих учасників справи до суду, до територі-
альної підсудності якого згідно із відповідним розпорядженням Голови Верховного Суду 
буде віднесено розгляд справи у зв’язку із воєнним станом, та в межах поданих учасниками 
судового процесу документів і матеріалів, тобто таким чином буде повністю забезпечено 
принципи диспозитивності і змагальності цивільного процесу. По-друге, на сьогодні є суди, 
які вже забезпечують внесення до Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи 
документів в електронній формі (які можна роздрукувати в електронному кабінеті учасника 
справи), а також є дані Єдиного державного реєстру судових рішень, в якому є ухвали щодо 
руху цивільної справи, зокрема ухвали про відкриття провадження у справі, в якій згідно зі 
ст. 187 ЦПК України обов’язково зазначаються предмет та підстави позову, найменування 
(для юридичних осіб) або ім’я (прізвище, ім’я та по батькові за його наявності для фізичних 
осіб) сторін, їх місцезнаходження (для юридичних осіб) або місце проживання (для фізич-
них осіб), та зі змісту яких можна встановити обставини справи та ухвалені процесуальні 
рішення (зокрема щодо забезпечення позову, витребування доказів тощо). Тобто на сьогодні 
в багатьох випадках все ж таки є можливість відновити втрачене незакінчене судове прова-
дження та продовжити розгляд раніше розпочатої цивільної справи з участю та дотриман-
ням процесуальних прав всіх учасників справи. 

Водночас такий механізм потребує встановлення законом строку для передачі матері-
алів справи до іншого суду згідно із зміненою підсудністю, ненадходження протягом якого 
матеріалів справи до нового суду має означати презумпцію втрати незакінченого прова-
дження та бути, за заявою учасника справи, процесуальною підставою продовження роз-
гляду новим судом цивільної справи на підставі відновленого провадження (до речі, схожа 
презумпція вже існувала на тимчасово окупованих територіях і зоні АТО: так, якщо суд, 
у провадженні якого знаходилась справа, матеріали якої просить відновити заявник, знахо-
дився на такій території і матеріали цієї справи не було передано згідно з визначеною Зако-
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ном № 1632-VII та розпорядженнями ВССУ підсудністю, факт втрати судового провадження 
не потребує доведення заявником [7]). При цьому новий суд не буде окремо розглядати 
процесуальне питання щодо відновлення втраченого незакінченого судового провадження, 
а буде продовжувати розгляд справи на підставі поданих учасниками справи документів 
і матеріалів, включаючи інформацію з Єдиного державного реєстру судових рішень та Єди-
ної судової інформаційно-комунікаційної системи, з ухваленням рішення по суті спору або 
постановленням ухвали про відмову у відновленні провадження при недостатності існую-
чих (відновлених) документів і матеріалів. 

Таким чином, з метою забезпечення реальної можливості реалізації усіх складових 
конституційного права на судовий захист, зокрема права на доступ до правосуддя, а також 
процесуальних прав учасників справи, вбачається за доцільне поширити передбачений 
абз. 2 ч. 3 ст. 1 Закону України "Про здійснення правосуддя та кримінального провадження 
у зв’язку з проведенням антитерористичної операції" механізм відновлення втраченого, але 
незакінченого судового провадження (з урахуванням наведених ними вище особливостей), 
на передбачені статтею 26 Закону України "Про правовий режим воєнного стану" випадки 
зміни територіальної підсудності судових справ у разі неможливості здійснювати право-
суддя судами, які діють на території, на якій введено воєнний стан. І навіть, якщо втра-
чені матеріали справи згодом все ж таки надійдуть до суду, який за зміненою підсудністю 
буде продовжувати розгляд "відновленої" справи, вони лише будуть долучені і враховані 
при ухваленні рішення (в такому випадку суд вже буде позбавлений можливості відмовити 
у відновленні втраченого незакінченого судового провадження, а зобов’язаний буде ухва-
лити рішення по суті спору).
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ЗМІСТ ЦИВІЛЬНО-ПРАВОВОГО ДОГОВОРУ

У статті здійснено аналіз поняття цивільно-правового договору з точок зору 
правочину, правовідношення та документу. Вказано не те, що поняття змісту 
цивільно-правового договору розглядають так само неоднозначно, як і поняття 
договору. Одні вчені зміст цивільно-правового договору пов’язують із умовами 
договору, а інші – з правами та обов’язками сторін. Відповідно до ч. 1 ст. 628 ЦК 
України зміст договору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін 
та погоджені ними, і умови, що є обов’язковими відповідно до актів цивіль-
ного законодавства. Тобто у законодавстві чітко визначено, що зміст договору 
пов’язується із його умовами. Автор вважає за доцільне доповнити ч. 1 ст. 
628 Цивільного кодексу України й викласти її у наступній редакції: “Зміст дого-
вору становлять умови (пункти), визначені на розсуд сторін та погоджені ними, 
і умови, що є обов’язковими відповідно до актів цивільного законодавства 
і визначають взаємні права й обов’язки сторін договору”. Виходячи із позиції, 
що зміст цивільно-правового договору пов’язують із умовами договору, автор 
здійснює аналіз істотних умов цивільно-правових договорів. До істотних умов 
цивільно-правових договорів, крім умов про предмет цивільно-правового дого-
вору, умов, які визначені законом як істотні для договорів даного типу, умов, 
щодо яких за заявою однією з сторін має бути досягнуто згоди, входять також 
умови, які є необхідними для договорів даного виду. Автор роботи визначає, що 
у чинному законодавстві відсутній чіткий механізм, за допомогою якого мож-
ливо було б провести визначення переліку необхідних умов, виходячи із змісту 
цивільно-правового договору. У роботі визначається, що необхідні умови для 
договорів певного виду можна встановити, аналізуючи нормативне визначення 
відповідного цивільно-правового договору. 

Ключові слова: поняття договору, зміст договору, істотні умови, цивіль-
но-правовий договір.

Moroz О. V. Thе contеnt of thе cіvіl lаw contrаct 
Thе аnаlуsіs of thе concерt of thе Cіvіl Lаw Contrаct from thе рoіnts of vіеw 

of lеgаl trаnsаctіon, lеgаl rеlаtіonshір аnd documеnt іs cаrrіеd out іn thе аrtіclе. Іt 
іs dеfіnеd thаt thе concерt of thе contеnt of thе Cіvіl Lаw Contrаct аnd thе concерt 
of thе contrаct іtsеlf аrе іntеrрrеtеd sіmіlаrlу аmbіguouslу. Somе scіеntіsts connеct 
thе contеnt of thе Cіvіl Lаw Contrаct wіth thе condіtіons of thе contrаct, аnd thе 
othеr rеfеr to thе rіghts аnd dutіеs of thе раrtіеs. Іn аccordаncе wіth Раrt 1 Аrtіclе 628 
of thе Cіvіl Codе of Ukrаіnе thе contеnt of thе contrаct іs comрrіsеd of thе condіtіons 
(clаusеs), dеfіnеd аt thе dіscrеtіon of thе раrtіеs аnd аgrееd bу thеm, аnd thе tеrms thаt 
аrе oblіgаtorу іn аccordаncе wіth thе аcts of cіvіl lеgіslаtіon. Thаt іs, thе lаw clеаrlу 
stаtеs thаt thе contеnt of thе contrаct іs rеlаtеd to іts tеrms. Thе аuthor consіdеrs іt 
аррroрrіаtе to suррlеmеnt Раrt 1 of Аrt. 628 of thе Cіvіl Codе of Ukrаіnе аnd to 
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stаtе іt іn thе followіng еdіtіon: “Thе contеnt of thе contrаct consіsts of condіtіons 
(clаusеs) dеtеrmіnеd аt thе dіscrеtіon of thе раrtіеs аnd аgrееd bу thеm, аnd thе tеrms 
thаt аrе mаndаtorу іn аccordаncе wіth Cіvіl Lаw аnd dеtеrmіnе thе mutuаl rіghts аnd 
oblіgаtіons of thе раrtіеs to thе contrаct”. Bаsеd on thе рosіtіon thаt thе contеnt of thе 
cіvіl contrаct іs rеlаtеd to thе tеrms of thе contrаct, thе аuthor аnаlуzеs thе еssеntіаl 
tеrms of cіvіl contrаcts. Thе еssеntіаl condіtіons of cіvіl lаw аgrееmеnts, іn аddіtіon 
to thе condіtіons on thе subjеct of thе cіvіl lаw contrаct, thе condіtіons dеfіnеd bу lаw 
аs еssеntіаl for contrаcts of thіs tуре, thе condіtіons on whіch onе of thе раrtіеs must 
аgrее, аrе аlso condіtіons nеcеssаrу for contrаcts. Thе аuthor of thе рареr dеtеrmіnеs 
thаt thе currеnt lеgіslаtіon doеs not hаvе а clеаr mеchаnіsm bу whіch іt would bе 
рossіblе to dеtеrmіnе thе lіst of nеcеssаrу condіtіons, bаsеd on thе contеnt of thе 
cіvіl contrаct. Thе рареr dеtеrmіnеs thаt thе nеcеssаrу condіtіons for contrаcts of а 
cеrtаіn tуре cаn bе еstаblіshеd bу аnаlуzіng thе normаtіvе dеfіnіtіon of thе rеlеvаnt 
cіvіl contrаct.

Kеу words: concерt of contrаct, contеnt of thе contrаct, еssеntіаl condіtіons, cіvіl 
contrаct.

Вступ: При переході України до розвинутої ринкової економіки та стрімкого розвитку 
підприємництва виникла необхідність реформ у сфері власності, а отже і підвищується роль 
цивільно-правового договору. Під час укладення договору виникають певні питання, які 
пов’язані з визначенням поняття цивільно-правового договору та його змісту. Дана пробле-
матика є доволі актуальною й потребує нашого подальшого грунтовного дослідження.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. Питаннями загальнотеоретичних 
досліджень поняття та змісту цивільно-правового договору займалися такі цивілісти як: 
О. С. Іоффе, В. В. Луць, О. О. Красавчиков, В. Г. Олюха та інші учені.

Постановка завдання. Мета дослідження – загальне дослідження та аналіз змісту 
цивільно-правового договору. 

Результати дослідження. У теорії цивільного права термін договір прийнято розгля-
дати з точок зору правочину, правовідношення й документу. При цьому теоретична аргу-
ментація, яка лежить в основі даної думки, полягає у тому, що єдиним терміном договір 
охоплюються різні за змістом правові явища, такі як: домовленість, яка виступає різновидом 
правочину; правовідношення, яке виступає наслідком укладеної домовленості; та документ, 
як форма існування договірного правовідношення [1, с. 36].

Змістом домовленості виступає взаємне волевиявлення сторін цивільно-правового 
договору як юридична дія. Зміст договірного правовідношення складають права і обов’язки 
сторін цивільно-правового договору, які виникають внаслідок досягнення домовленості за 
всіма істотними умовами цивільно-правового договору. Зміст документу в його значенні 
договору виступають зафіксовані на матеріальному носії пункти домовленості, завдяки яким 
розкриваються суб’єктивні права і обов’язки сторін цивільно-правового договору [2, с. 29].

Юридичний словник Блека (США) договір визначає як “угоду між двома чи декількома 
особами, яка породжує обов’язок робити або не робити що-небудь” [3, с. 170]. У переважній 
більшості випадків цивільно-правовий договір визначається як угода двох чи декількох сто-
рін, яка направлена на досягнення певного правового результату за допомогою здійснення 
дій правомірного характеру, результатом чого є виникнення, зміна чи припинення прав 
і обов’язків суб’єктів. Розглядаючи це питання необхідно врахувати особливості правової 
природи, істотні ознаки договору, та методи державного впливу й можливості обмеження 
свободи цивільно-правового договору в даних правовідносинах. 

Цивільно-правовий договір виникає у результаті згоди учасників такого договору 
з усіх його істотних умов, є добровільним за своїм характером, а саме є таким, що заснова-
ний на вільному волевиявленні. Отже, примушення до укладення цивільно-правового дого-
вору не допускається. Даний договір передбачає формальну рівність сторін як у виборі парт-
нерів майбутнього договору на переддоговірній стадії (укладення), за критерієм загального 
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або взаємного інтересу чи потреб різного роду, так і рівність сторін як партнерів діючого 
договору [4, с. 16-17].

В.Л. Мусіяка визначає договір основним правовим документом, який регламентує 
відносини інвестиційної діяльності [5, с. 51]. Соціально-економічний зміст цивільно-пра-
вового договору полягає у передачі певних економічних цінностей, а сам договір оціню-
ється виходячи із вартості предмету такого договору. Отже, важливою особливістю договору 
виступає еквівалентний характер взаємовідносин між учасниками такого договору, хоч дане 
твердження стосується не всіх цивільно-правових договорів. 

В.Г. Олюха зазначає, що розкриття договору через термін “домовленість” звужує 
його зміст та фактично виключає конклюдентні дії і дії з передачі майна, які є необхід-
ними поряд із домовленістю для укладення реальних договорів. Автор визначає договір 
як юридичний факт, а саме як правочин двох або більше осіб у визначеній законодавством 
формі, який спрямовано на встановлення, зміну чи припинення цивільних прав і обов’язків 
[6, с. 9]. С.О. Бородовський вважає, що автор не повністю враховує, що правочинна при-
рода договору передбачає його формування на основі дій сторін, а домовленість є резуль-
татом таких дій. Визначення договору тільки через категорію дії “розмиває” його правову 
природу як результату цих дій – домовленості двох і більше осіб, заснованої на їх спільних 
діях, вираженої в єдиному волевиявленні та спрямованої на досягнення єдиного правового 
результату [4, с. 22].

Вчені-цивілісти визначення поняття змісту цивільно-правового договору розглядають 
так само неоднозначно, як і поняття договору. Одні вчені зміст цивільно-правового договору 
пов’язують із умовами договору, а інші – з правами та обов’язками сторін. Так, М.І. Бару 
вказує, що “права та обов’язки сторін знаходять своє закріплення у договорі” [7, с. 256]. 
Навпаки, О.О. Красавчиков розглядає зміст договору як систему тих умов, на яких він укла-
дений. Він зазначає, що договірні умови закріплюють в своєму змісті досягнення сторонами 
даної угоди, їхнє спільне рішення із усіх важливих для них питань становлення визначе-
ного правового зв’язку. Тобто, у самому договорі немає ніяких прав та обов’язків. У ньому 
тільки міститься конкретна правова модель того правовідношення, що виникає відповідно 
до закону на підставі договору [8, с. 125]. 

Згідно з ч. 1 ст. 628 ЦК України зміст договору становлять умови (пункти), визначені 
на розсуд сторін та погоджені ними, і умови, що є обов’язковими відповідно до актів цивіль-
ного законодавства [9].

На наш погляд у Цивільному кодексі України поняття змісту договору подано дещо 
у звуженому вигляді. Вважаємо за необхідне ч. 1 ст. 628 Цивільного кодексу України допов-
нити та викласти у наступній редакції: “Зміст договору становлять умови (пункти), визна-
чені на розсуд сторін та погоджені ними, і умови, що є обов’язковими відповідно до актів 
цивільного законодавства і визначають взаємні права й обов’язки сторін договору”.

Умови цивільно-правового договору прийнято поділяти на істотні, звичайні та 
випадкові. 

Звичайні умови обов’язкові для сторін відповідно до актів цивільного законодавства, 
а тому, при укладенні договору погодження таких умов не є обов’язковим. В.В. Луць вважає, 
що такі умови не потребують обов’язкового узгодження, адже вони визначаються у законі 
або іншому нормативному акті й стають обов’язковими для сторін внаслідок самого факту 
укладення договору [10, с. 30].

Знаний цивіліст О.С. Іоффе вказував, що звичайними умовами є умови, наявність чи 
відсутність яких на факт укладення договору ніякого впливу не має. Отже, не має практич-
ної необхідності включати звичайні умови у цивільно-правовий договір, адже вони сфор-
мульовані у законі або інших нормативних актах й, погоджуючись укласти даний договір 
контрагенти цим самим виражають згоду підкоритися таким умовам [11, с. 387-388]. 

Так, В.Г. Олюха зазначає, що хоча перелік істотних умов договору закріплено у законі, 
вони набувають конкретного змісту виключно у цивільно-правовому договорі, за умови 
погодження їх сторонами. Для звичайних же умов характерною ознакою є те, що сторони 
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можуть їх навіть не передбачати в договорі, і це не буде породжувати негативних наслідків 
у вигляді недійсності чи неукладення договору [12, c. 48].

Випадковими будуть вважатися такі умови цивільно-правового договору, які пого-
джені сторонами відступаючи від положень диспозитивних норм або з метою розв’язання 
питань, які не врегульовані чинним законодавством [13, с. 645]. Коли випадкові умови 
включаються сторонами у цивільно-правовий договір, то їм надається важливе значення, 
а саме вони розглядаються сторонами як істотні. Протягом останнього часу цивілісти вира-
жають думку, що підстави виділення в змісті договору будь-яких інших видів умов, крім 
істотних, відсутні. 

Необхідно вказати, що істотними умовами виступають умови, які є необхідними для 
укладення цивільно-правових договорів певного виду. За відсутності навіть однієї з таких 
умов цивільно-правовий договір не може вважатися укладеним. У разі досягнення згоди 
щодо істотних умов, цивільно-правовий договір набирає чинності, навіть якщо взагалі від-
сутня згадка стосовно будь-яких інших умов. 

Відповідно до ч. 1 ст. 638 ЦК України [9] істотні умови цивільно-правових договорів 
поділяються на чотири групи: 

– умови про предмет договору;
– умови, які визначені законом як істотні для договорів даного типу;
– умови, які є необхідними для договорів даного виду; 
– умови, щодо яких за заявою однією з сторін має бути досягнуто згоди. 
Розглянемо таку істотну умову цивільно-правових договорів як умову про предмет. 

Ця умова є найважливішою з поміж усіх істотних умов, оскільки не визначивши предмет 
цивільно-правового договору неможливо й встановити зміст договірного зобов’язання, 
а тому й неможливим є і укладення такого договору. 

Предмет цивільно-правового договору визначається в момент укладення договору; 
без предмета існування цивільно-правового договору є не можливим; без погодження пред-
мета цивільно-правового договору не може виникнути й самого зобов’язання.

Проте розуміння предмету цивільно-правового договору досить неоднозначне. Одні 
вчені розглядають предмет договору виключно як певне майно, а інші ж як певну право-
мірну дію, що обумовлена змістом цивільно-правового договору. 

Так, О.В. Дзера до предмета різних цивільно-правових договорів відносить речі 
[2, с. 100]. С. Шимон вказує, що визначення предмета речі не дає ніякого уявлення щодо при-
роди відносин, які виникають на основі укладеного цивільно-правового договору, оскільки 
річ може бути передана у власність, користування, на зберігання тощо. Автор визначає, 
що конкретизація мети цивільно-правового договору відбувається внаслідок відповіді на 
питання, що саме сторони домовляються робити з цією річчю, а отже предметом цивіль-
но-правового договору вона вважає дію, яку необхідно вчинити для досягнення мети кон-
кретного договору [14, с. 61, 63]. 

Проте серед вчених-цивілістів й третя позиція що стосується предмета цивільно-пра-
вового договору. Така позиція виражається у тому, що предмет цивільно-правового договору 
має складну конструкцію, а тому, окрім дій, що повинні вчинятися сторонами, до нього необ-
хідно відносити також і речі матеріального світу, щодо яких вчиняються такі дії [15, с. 41]. 
Ф.І. Гавзе до предмета договору відносив дії, які повинен вчинити боржник, й водночас 
об’єкт, на який спрямовані такі дії [16, с. 26].

Ми вважаємо, що вищевказана позиція, відносно предмета цивільно-правового дого-
вору заслуговує на увагу, оскільки хоча для певних видів договорів законодавець визначив 
предмет договору як речі, а для інших видів договорів предмет договору у законодавстві не 
визначено, однак науковці визначають його як речі й дії зобов’язаної особи.

Проаналізуємо наступну групу істотних умов цивільно-правових договорів – умов, 
які визначені законом як істотні для договорів даного типу.

Цивільний Кодекс України визначаючи істотні умови цивільно-правового договору, 
відсилає до спеціальних норм, які присвячені договорам даного виду, й називає істотними, 
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насамперед, ті умови, що визнані такими відповідно із законом й передбачені як обов’язкові 
самими нормами права, які регулюють дані договірні відносини.

Таке характерно й при визначенні істотних умов договору оренди землі. Стаття 15 
Законі України «Про оренду землі» [17] до таких умов відносить:

– об’єкт оренди (кадастровий номер, місце розташування та розмір земельної 
ділянки);

– дата укладення і строк дії договору оренди;
– орендна плата із зазначенням її розміру, індексації, способу й умов розрахунків, 

строків, порядку її внесення та перегляду та відповідальності за її несплату.
Умови цивільно-правового договору, що визначені законом істотними для договорів 

певного типу відображаються у чинному законодавстві. Тому при їх визначенні відсутні осо-
бливі труднощі.

Перейдемо до розгляду наступної групи істотних умов цивільно-правових договорів – 
умови, які є необхідними для договорів даного виду. 

Необхідні умови договору, на відміну від істотних умов не впливають на сутність 
й зміст цивільно-правового договору, а отже вони й не будуть узгоджуватися сторонами 
даного договору. Такі умови є приписами законодавця в імперативній формі й виключно 
тому будуть відображені у цивільно-правовому договорі.

У чинному законодавстві відсутній механізму, за яким можна було б здійснити перелік 
необхідних умов, виходячи із змісту того чи іншого цивільно-правового договору. 

Але можна дійти висновку, що встановити необхідні умови для цивільно-правових 
договорів даного виду можна аналізуючи визначення відповідного цивільно-правового 
договору, яке наведене в законодавстві. Кількість істотних умов договору, які необхідні для 
будь-якого виду цивільно-правового договору, повинна бути мінімальною й обмежуватися 
тільки умовами, без яких неможливо й існування такого договору.

Вчені-цивілісти, здійснюючи розгляд істотних умов цивільно-правових договорів за 
ознакою необхідності для договору певного виду, крім умови про предмет договору, відно-
сять ще й таку умову, як ціна для оплатних договорів й строк для строкових договорів. 

У відповідності з основними положеннями цивільного права, ціна договору, як і його 
предмет, відносяться до основних умов, що відносяться майже до усіх видів правочинів. 
Проте віднесення ціни до істотних умов цивільно-правового договору у юридичній літе-
ратурі можна вважати спірним. Деякі науковці вважають, що істотною умовою будь-якого 
відшкодувального цивільно-правового договору виступає ціна, а тому надзвичайно важливе 
значення мають положення, які регулюють умови договору про ціну. Інші вчені відносять 
умову про ціну не до істотних умов цивільно-правового договору, а до звичайних.

При укладенні будь-якого цивільно-правового договору за допомогою вчинення пев-
них дій також визначаються й часові межі його виконання, встановлюється момент укла-
дення цивільно-правового договору й період, протягом якого такий договір буде чинним. 

Так, В.П. Грибанов, аналізуючи строки, зазначав, що люди можуть прив’язати ту чи 
іншу діяльність до певного моменту або відрізку часу та тим самим встановлювати строки 
для здійснення тих або інших дій [18, c. 9]. 

Згідно з ч.1 ст.19 Закону України «Про оренду землі» [17] строк дії договору оренди 
землі визначається за згодою сторін, проте не може перевищувати 50 років. Дата закінчення 
дії договору оренди обчислюється від дати його укладення. 

У випадку якщо строк не зазначений в цивільно-правовому договорі, сторони визна-
чають його часовими критеріями, які визначені у законодавстві. 

Проаналізуємо наступну групу істотних умов цивільно-правових договорів – умови, 
щодо яких за заявою однією з сторін має бути досягнуто згоди.

Сторони цивільно-правового договору у момент його укладення можуть визнати недо-
статніми ті умови, які названі істотними в законодавстві чи є необхідними для договорів 
даного виду, й забажати включити в цивільно-правовий договір якісь додаткові умови, без 
яких домовленості, на їхню думку, не може бути досягнуто. У такому випадку такі умови, 
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включені до змісту договору на вимогу однієї зі сторін майбутнього цивільно-правового 
договору, також будуть набувати значення істотних. 

У разі, якщо одна сторона вимагає включення якоїсь умови у цивільно-правовий дого-
вір, а інша сторона не погоджується, то даний договір не може вважатися укладеним. Дана 
група істотних умов надає змогу учасникам цивільних відносин укладати цивільно-правові 
договори з урахуванням їхніх індивідуальних особливостей і побажань.

Висновки. Таким чином, детальний аналіз змісту цивільно-правового договору вихо-
дячи із його істотних умов має важливе науково-практичне значення, оскільки відсутність 
у законодавстві деяких важливих положень перешкоджає можливості належного захисту 
прав сторін даного договору.
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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ЛІБЕРАЛІЗАЦІЇ ТРАНСКОРДОННОГО НАДАННЯ 
ТРАНСПОРТНИХ ПОСЛУГ 

У статті проаналізовано найактуальніші проблеми лібералізації транскор-
донного надання транспортних послуг в сучасних соціально-економічних умо-
вах, обґрунтовано пропозиції щодо їхнього подолання. Підкреслюється, що 
в умовах воєнного стану суттєво обмежено можливості функціонування наці-
ональної економіки, логістичні ланцюги в межах країни розірвано, що обумо-
вило внесення відповідних змін до законодавства України з метою спрощення 
митного оформлення, митного контролю товарів, які ввозяться на митну тери-
торію України. 

Проведено аналіз дво- та багатосторонніх міжнародних угод, спрямованих 
на для спрощення процедур торгівлі транспортних послуг. Підкреслено, що 
незважаючи на послідовну лібералізацію торгівлі послугами, залишається 
низка обмежень до ринку ЄС, пов’язаних з національними вимогами щодо 
ліцензування послуг, правилами транзиту тощо. Стверджується, що особливо 
гострою залишається проблема нестачі дозволів для українських перевізни-
ків на міжнародні автомобільні перевезення вантажів. Зазначено, що в умо-
вах воєнного стану низкою країн запроваджується тимчасовий бездозвільний 
режим для українських перевізників для здійснення двосторонніх, транзитних 
перевезень. 

Зроблено висновок, що пріоритетними напрямами лібералізації транспорт-
них послуг при здійсненні міжнародних перевезень вантажів є: підписання спе-
ціальної угоди щодо лібералізації таких перевезень відповідно до ст. 136 Угоди 
про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, 
з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію); гармонізація законодавства Укра-
їни у сфері транспорту із законодавством ЄС в частині вимог, що ставляться 
до перевізників вантажів, зокрема ліцензування перевізників вантажів автомо-
більним та залізничним транспортом; врахування досвіду участі країн Захід-
них Балкан у Європейському транспортному співтоваристві з метою інтеграції 
України до цього співтовариства; подальша лібералізація міжнародних пере-
везень вантажів автомобільним транспортом в умовах воєнного стану шляхом 
скасування дозволів на перевезення.

Ключові слова: лібералізація, міжнародне перевезення вантажів, тран-
спортні послуги, угоди про вільну торгівлю, доступ до ринку, спрощення проце-
дур торгівлі, регуляторні обмеження.
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Derkach E. M. Current issues on liberalizing cross-border transport services
The article analyzes the most сhallenging issues on liberalization of cross-

border transport services in current socio-economic conditions. It is emphasized that 
the possibilities for functioning of the national economy are significantly limited in 
wartime, logistics chains within the country are broken. Therefore, the Ukrainian 
legislation have been amended in order to simplify customs clearance, customs 
control of goods imported into the territory of Ukraine.

The analysis of bilateral and multilateral international agreements aimed 
at simplifying trade procedures for transport services. Despite the consistent trade 
liberalizing, there are still restrictions on the EU market due to national requirements for 
licensing services, transit rules, etc. It is claimed that the problem of lack of permits for 
Ukrainian carriers, implementing the international road haulage, remains particularly 
acute. It is noted that a number of countries have been abolishing permitting regimes 
for Ukrainian carriers in bilateral and transit traffic in the conditions of wartime.

The author concludes that the priority areas for liberalizing transport services in 
implementing international haulage are as follows: 1) signing a specific agreement 
on the liberalizing such transportation in accordance with Art. 136 of the Association 
Agreement between the European Union and its Member States, of the one part, 
and Ukraine, of the other part; 2) harmonizing the Ukrainian transport legislation with 
the EU legislation in terms of requirements for freight carriers, in particular licensing 
for freight carriers by road and rail; 3) considering the experience of participating 
the Western Balkan countries in the European Transport Community and integrating 
Ukraine into this Community; 4) further liberalization of international haulage by 
road in wartime by removal transport permits.

Key words: liberalization, international haulage, transport services, free trade 
agreements, access to the market, trade facilitation, regulatory restrictions.

Вступ. Торгівля послугами є одним із головних факторів, що сприяє сталому розвитку 
країни і значення торгівлі послугами поступово зростає і залежить від розвитку економіки 
країни, а також торгівлі товарами. Географічне положення України в центрі Східної Європи, 
на перехресті основних транспортних шляхів з Європи в Азію та від скандинавських дер-
жав до регіону Середземномор’я, є сприятливим середовищем для розвитку міжнародної 
торгівлі. Україна є одним з провідних експортерів сільськогосподарської продукції, зокрема 
зерна та соняшникової олії, відіграючи життєво важливу роль у забезпеченні експорту та 
імпорту товарів. Зазначене підкреслює важливе значення транспортної системи України 
у забезпеченні міжнародних торговельних зв’язків.

У сучасних умовах змінюються традиційні підходи до організації та здійснення тран-
спортної діяльності під впливом геополітичних конфліктів, світової економічної кризи через 
пандемію, зумовлену поширенням COVID–19, обмеженням перевезень у внутрішньому та 
міжнародному сполученні, що обумовлює переорієнтацію торговельних потоках не лише 
на національному, а й глобальному рівні. В умовах воєнного стану перевезення вантажів 
морським та повітряним транспортом тимчасово не здійснюються, а залізничним транспор-
том – обмежено, у зв’язку з чим вітчизняний ринок транспортних послуг трансформується 
у напрямі пріоритетного застосування автомобільного транспорту для здійснення переве-
зень вантажів (як комерційних перевезень вантажів, так і гуманітарних вантажів). 

У нових умовах господарювання важливим елементом забезпечення економічної без-
пеки держави, дотримання національних інтересів та цілей сталого розвитку є подальша 
лібералізація торгівлі, забезпечення товарообігу між Україною та її стратегічними торго-
вельними партнерами, екологічності вантажних перевезень з врахуванням тенденцій зеле-
ного курсу «Стратегії сталого та розумного розвитку мобільності», схваленої Європейською 
Комісією у 2020 р. В основу Стратегії покладено принципи екологічної сталості та цифрової 
трансформації транспорту, забезпечення розумної, безпечної та доступної, стійкої та спри-
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ятливої для навколишнього середовища транспортної системи у ЄС [1]. У світлі вимог щодо 
екологічності перевезень сучасною тенденцією розвитку транспортної галузі з урахуванням 
вимог щодо екологічності є перевезення вантажів водневим транспортом [2]. Прийняття 
Законів України «Про мультимодальні перевезення» від 17.11.2021 р. № 1887-IX та «Про 
внутрішній водний транспорт» від 03.12.2020 р. № 1054-IX також сприяло розвитку вітчиз-
няного законодавства у вказаному напрямі.

Планом заходів з реалізації Національної транспортної стратегії України на період 
до 2030 року, затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.04.2021 р. № 321-р 
передбачено завдання підвищення якості та надійності надання транспортно-логістичних 
послуг з урахуванням зовнішньоекономічних і регіональних зв’язків України; поступова 
лібералізація вантажних перевезень внутрішніми водними шляхами, відкриття внутрішніх 
водних шляхів для іноземних суден; забезпечення розвитку цифрових транспортних коридо-
рів та електронної логістики тощо [3].

Національною економічною стратегією на період до 2030 року, затв. Постановою 
Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 р. № 179, передбачено посилення торговельно-е-
кономічних зв’язків з країнами світу; залучення додаткових транзитних потоків територією 
України, що прямують в сполученні як між країнами Європи та Азії, зокрема за транспорт-
ними маршрутами Нового шовкового шляху, так і за напрямком Балтійське море – Чорне 
море – Каспійське море; інтеграцію України до Транс’європейської транспортної мережі 
TEN-T головних судноплавних шляхів (річки Дніпро та Південний Буг; української ділянки 
річки Дунай) [4]. 

Втім, за оцінкою Європейської Бізнес Асоціації загальний стан розвитку транспорт-
ної інфраструктури залишається у негативній площині. Зокрема, інтегральний показник 
інфраструктурного індексу, що розраховується на основі середньої оцінки розвитку тран-
спортної галузі за чотирма критеріями (законодавство та державна політика, інвестиційна 
активність, діяльність транспортних монополістів/державних органів та транспортна логіс-
тика) у 2021 році склав 2,76 з 5-ти можливих [5], що обумовлює доцільність переосмислення 
шляхів вдосконалення відповідного законодавства. Враховуючи зміни в структурі торгівлі 
України, переорієнтацією транспортно-логістичної мережі України з урахуванням геополі-
тичних конфліктів, актуалізується модернізація відповідного законодавства та переосмис-
лення відповідних доктринальних питань.

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення тенденцій щодо лібералізації 
транспортних послуг при здійсненні міжнародних перевезень вантажів у сучасних соціаль-
но-економічних умовах.

Результати дослідження. У науковій літературі акцентовано, що міжнародні тор-
говельні відносини є багатовіковою, невід’ємною частиною економіки, а організація та 
здійснення міжнародних перевезень є багаторівневою сферою, в якій необхідно регулювати 
різноманітні суспільні відносини, пов’язаних з організацією імпорту та експорту, укладен-
ням зовнішньоекономічного контракту, взаємодією з транспортними посередниками (тран-
спортне експедирування), митним оформленням товарів; митним контролем та ін. Крім 
того, договори міжнародного перевезення укладаються та виконуються на основі колізійних 
принципів, зокрема «автономія волі» (lex voluntatis), з урахуванням обмеження щодо засте-
реження про «публічний порядок» (ordre public) [6]. 

У світлі адаптації законодавства України, зокрема господарського, до права ЄС та 
підписання Угоди про асоціацію між Україною та ЄС значно посилюється вплив міжнарод-
но-правових норм на стан та напрями розвитку окремих інститутів господарського права, 
що сприяє універсалізації правової моделі сталого розвитку держави [7]. 

Важливим елементом забезпечення стабільної економічної ситуації України є збере-
ження та нарощування товарообігу між Україною та її стратегічними торговельними парт-
нерами, зокрема країнами ЄС [8].

Основні зобов’язання сторін в контексті лібералізації транспортних послуг 
та передумов для взаємного доступу на ринок визначаються у гл. 6 Розділу IV «Тор-
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гівля і питання, пов’язані з торгівлею» Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 
(Додатки XVI, XVII) [9]. 

Важливою складовою Угоди про асоціацію стало створення поглибленої та все-
охоплюючої зони вільної торгівлі між Україною та ЄС (далі –ПВЗВТ) (набула чинності 
з 01.01.2016 р.), спрямованої на збільшення двосторонньої торгівлі послугами [10]. У рам-
ках ПВЗВТ ЄС взяв зобов’язання щодо транскордонного надання послуг з застереженнями 
щодо транспортних послуг [11]. ПВЗВТ визначає механізми лібералізації торгівлі та еко-
номічного розвитку шляхом поступового скасування митних тарифів, надання безмитного 
доступу в рамках тарифних квот, а також гармонізацію нормативно-правових актів України 
із законодавством ЄС у пов’язаних із торгівлею секторах. 

У досліджуваному контексті поштовхом для спрощення процедур торгівлі стала 
ратифікація Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі (Додаток до Протоколу про 
внесення змін до Марракеської угоди про заснування Світової організації торгівлі (Trade 
Facilitation Agreement), учиненої 27.11.2014 р. у м. Женева, ратифікований Законом України 
від 04.11.2015 р. № 745-VІІІ) (набула чинності у 2017 р.). У ст. 11 Угоди СОТ про спрощення 
процедур торгівлі передбачено півробітництво та координацію з метою розширення свободи 
транзиту, зокрема в частині правових вимог.

Незважаючи на послідовну лібералізацію торгівлі послугами, протягом останніх 
років спостерігається зростання рівня обмежень, пов’язаних з національними вимогами 
щодо ліцензування послуг, правилами транзиту та ін. [12].

З метою лібералізації перевезень та торгівлі у ст. 136 Угоди про асоціацію передба-
чено можливість укладання спеціальних угод в галузях автомобільного, залізничного, вну-
трішнього водного транспорту. Висока конкуренція та наявні бар’єри для українських пере-
візників перешкоджають їхньому доступу до ринку ЄС.

У секторі автомобільних перевезень вантажів існує найбільша кількість обмежень 
для доступу на ринок ЄС у порівнянні з іншими видами транспорту, що негативно впли-
ває на загальне функціонування ПВЗВТ між Україною та ЄС, обсяги експорту української 
продукції до ЄС. Основними напрямками для експорту послуг автомобільних вантажних 
перевезень є Польща, Німеччина, Угорщина, Румунія, Італія та Чехія, а імпорту – Польща, 
Німеччина, Нідерланди, Словаччина та Угорщина. На ринку автомобільних вантажних пере-
везень представлені як українські логістичні компанії, так і міжнародні фірми, що мають 
філії в Україні. Загалом в Україні зареєстровано 11 309 суб’єктів, що мають ліцензію на про-
вадження господарської діяльності на ринку міжнародних автомобільних перевезень [13]. 

Особливо гострою залишається проблема нестачі дозволів для українських перевізни-
ків на автомобільні перевезення вантажів. Зниженням кількості встановленої для України 
квоти дозволів на здійснення міжнародних вантажних автомобільних перевезень в основних 
транзитних країнах погіршує умови доступу України до ринку автомобільних перевезень 
ЄС та порушує ст. 136 Угоди про асоціацію [12]. 

Збільшення квот дозволів для міжнародних вантажних перевезень є найбільш очіку-
ваними змінами для розвитку автомобільного транспорту в Україні за результатами опиту-
вання вітчизняних представників бізнесу [5]. Для в’їзду, транзитного проїзду територією 
іноземних держав українські перевізники повинні мати дозвіл на здійснення міжнарод-
них перевезень автомобільним транспортом, що видаються уповноваженими органами. 
Порядок оформлення, видачі, використання та обліку дозволів на міжнародні перевезення 
вантажів автомобільним транспортом, а також проведення конкурсу та видачі дозвільних 
документів Європейської Конференції Міністрів Транспорту (ЄКТМ) затверджено нака-
зом Міністерства транспорту України від 20.08.2004 р. № 757 (в редакції наказу Мініс-
терства інфраструктури України від 19.04.2013 р. № 239). Проте в умовах воєнного стану 
низкою країн запроваджується тимчасовий бездозвільний режим для українських пере-
візників для здійснення двосторонніх, транзитних перевезень, зокрема територією Бол-
гарії, Грузії, Данії, Естонії, Італії, Латвії, Литви, Словаччини, Туреччини, Угорщини та 
ін. У 2021 році відбулася лібералізація взаємного доступу для міжнародних вантажних 
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автомобільних перевезень між Україною та Великобританією двосторонньої Угоди про 
міжнародні автотранспортні перевезення між Україною та Великобританією, які набули 
чинності з 18.03.2021 р.

У сфері залізничного транспорту значним бар’єром для розвитку експорту до ЄС 
є внутрішні регуляторні обмеження, зокрема незавершена реформа АТ «Укрзалізниця»; 
невирішене питання допуску приватних перевізників до здійснення залізничних переве-
зень. Розв’язання зазначених проблем задля подальшого виконання Україною міжнародних 
зобов’язань можливо шляхом прийняття нового Закону України «Про залізничний тран-
спорт», спрямованого на створення нової моделі ринку залізничних перевезень із забез-
печенням рівноправного доступу інших перевізників до залізничної інфраструктури та 
створення конкурентного середовища; впровадження ліцензування перевізників вантажів; 
формування системи управління безпекою. Відповідно до Директиви № 2012/34/ЄС про 
створення Єдиного залізничної зони Європи передбачено розділення функцій управління 
інфраструктурою та перевізної діяльності, ліцензування залізничних перевізників вантажів 
та стягнення плати за користування інфраструктурою. У 2016 році розроблено Четвертий 
залізничний пакет, який має завершити створення Єдиної європейської залізничної зони та 
покращити інтероперабельність [14].

Прикладом укладення угоди ЄС з країнами, що не є членами ЄС, є Договір про Євро-
пейське транспортне співтовариство (Transport Community Treaty, далі – ТСТ), який укла-
дено із країнами Західних Балкан (Албанія, Боснія і Герцеговина, Косово, Північна Македо-
нія, Чорногорія та Сербія) у сфері автомобільного, залізничного, внутрішнього водного та 
морського транспорту у 2017 р. Метою ТСТ є створення транспортної спільноти, що базува-
тиметься на поступовій інтеграції транспортних ринків країн Західних Балкан до транспорт-
ного ринку ЄС шляхом гармонізації відповідного законодавства. Умови доступу на ринок 
автомобільних перевезень регулюються на основі двосторонніх угод між країнами ЄС та 
країнами Західних Балкан [15]. 

Україною підписано низку двосторонніх угод про вільну торгівлю, зокрема з Вірме-
нією (1996), Азербайджанською Республікою (1996); Грузією (1996); Республікою Маке-
донія (2001); Республікою Молдова (2005); Чорногорією (2012); Канадою (2016); Ізраїлем 
(2019); Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії (2020); передбача-
ється підписання Україною угод про вільну торгівлю з Туреччиною, Єгиптом, Йорданією, 
Тунісом та ін. країнами. 

На усунення існуючих перешкод у сфері транспортування та спрощення умов тор-
гівлі в Україні спрямовано низку прогресивних ініціатив: 1) прийняття Закону України 
«Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України щодо 
запровадження механізму «єдиного вікна» та оптимізації здійснення контрольних про-
цедур при переміщенні товарів через митний кордон України» від 06.09.2018 р. № 2530-
VIII (передбачено запровадження механізму «Єдине вікно для міжнародної торгівлі» для 
надання документів та/або відомостей про операції з імпорту, експорту та транзиту в елек-
тронному вигляді); 2) прийняття Закону України «Про внесення змін до Митного кодексу 
України щодо деяких питань функціонування авторизованих економічних операторів» 
від 02.10.2019 р. № 141-IX (регламентує правовий статус авторизованого економічного 
оператора – підприємства-резидента, що виконує будь-яку роль в міжнародному ланцюзі 
постачання товарів (виробник, експортер, імпортер, митний представник, перевізник, екс-
педитор, утримувач складу) та отримало авторизацію; передбачає можливість застосування 
«процедури спрощеного декларування») в рамках виконання Україною зобов’язань відпо-
відно до Угоди про асоціацію та Угоди СОТ про спрощення процедур торгівлі [16]; 3) вико-
ристання в Україні з 2020 р. нової транзитної системи NCTS, яка лежить в основі євро-
пейської Конвенції про процедуру спільного транзиту і дозволяє обмінюватися митною 
інформацією між Україною і ЄС [17].

У період воєнного стану в Україні суттєво обмежено можливості функціонування наці-
ональної економіки, логістичні ланцюги в межах країни розірвано, що обумовило внесення 
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відповідних змін до законодавства України. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів Укра-
їни «Деякі питання здійснення митного контролю та митного оформлення товарів, зокрема 
транспортних засобів, в умовах воєнного стану» від 20.03.2022 р. № 330 суб’єкти господа-
рювання, які ввозять товари на митну територію України, надається право обирати спроще-
ний або стандартний спосіб їх митного оформлення та митного контролю. Спрощений спо-
сіб передбачає, що митний контроль і митне оформлення, які ввозяться на митну територію 
України через пункти пропуску через державний кордон України, відкриті для морського, 
автомобільного та залізничного сполучення, здійснюються без справляння митних плате-
жів, зокрема податку на додану вартість, акцизного податку, ввізного мита, шляхом подання 
декларантом митному органу попередньої митної декларації без проведення митного огляду 
без застосування фітосанітарного контролю, заходів нетарифного регулювання зовнішньо-
економічної діяльності (крім державного експортного контролю) безпосередньо у пунктах 
пропуску (пунктах контролю) через державний та митний кордон України. При стандарт-
ному способі митний контроль і митне оформлення товарів здійснюються в повному обсязі 
відповідно до вимог Митного кодексу України, а оподаткування ввезених товарів здійсню-
ється на загальних підставах, встановлених Податковим кодексом України (п. 1) [18]. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про перелік товарів критичного імпорту» 
від 24.02.2022 р. № 153 передбачено, що оплата товарів (продукції, послуг, витрат), пов’я-
заних із перевезенням пасажирів, вантажів (зокрема, розрахунки за пальне, оплату аеропор-
тових та портових зборів, наземного обслуговування повітряних та морських суден, оплату 
доріг, морське фрахтування, ремонт транспорту та інші, пов’язані з цією діяльністю продук-
цію, послуги та витрати); послуги із зберігання товару на складах за кордоном та пов’язані 
з цим інші супутні витрати, пов’язані із перевезенням пасажирів, вантажів [19].

Висновки. Проведене дослідження дозволило окреслити пріоритетні напрями лібе-
ралізації транспортних послуг при здійсненні міжнародних перевезень вантажів: підпи-
сання спеціальної угоди щодо лібералізації таких перевезень в рамках ПВЗВТ відповідно 
до ст. 136 Угоди про асоціацію; гармонізація законодавства України у сфері транспорту із 
законодавством ЄС в частині вимог, що ставляться до перевізників вантажів, зокрема ліцен-
зування перевізників вантажів автомобільним та залізничним транспортом; врахування дос-
віду участі країн Західних Балкан у Європейському транспортному співтоваристві з метою 
інтеграції України до вказаного співтовариства; подальша лібералізація міжнародних пере-
везень вантажів автомобільним транспортом в умовах воєнного стану шляхом скасування 
дозволів на перевезення. Реалізація вказаних заходів сприятиме лібералізації торгівлі послу-
гами та товарами та виконанню міжнародних зобов’язань України. Досліджувані проблеми 
лібералізації міжнародних перевезень вантажів не є вичерпними, тому запропоновані варі-
анти їх вирішення залишаються відкритими для наукової дискусії та можуть бути основою 
для подальших наукових досліджень відповідних питань. 
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БЕЗВІДКЛИЧНА ДОВІРЕНІСТЬ З КОРПОРАТИВНИХ ПРАВ  
В ІНСТИТУТІ КОРПОРАТИВНОГО ДОГОВОРУ

Стаття присвячена дослідженню проблематики визначення правової при-
роди безвідкличної довіреності з корпоративних прав, зокрема, проте не 
виключно у інституті корпоративного договору, що укладається у межах госпо-
дарських товариств. З метою комплексного висвітлення обраної проблематики 
автором здійснюється структурування статті на окремі підрозділи кожен із яких 
логічно доповнює один одного, що у своїй єдності надають можливість сфор-
мулювати заключні умовиводи. Відтак, автором проводиться аналіз інституту 
представництва, крізь призму висвітлення положень національного цивіль-
ного законодавства, а також національної правової доктрини, щодо розуміння 
правової природи досліджуваного явища та практики його реалізації. Окрема 
увага концентрується на дослідженні довіреностей, як ключових юридичних 
документів, що опосередковують собою інститут представництва. Відтак, авто-
ром надається не лише тлумачення "довіреності", як юридичного документу, 
але й окрема увага присвячується видам довіреностей, та особливостям, здійс-
нення представництва за ними. У продовження власних наукових пошуків, на 
основі викладених загальнотеоретичних понять та правових явищ, автор кон-
центрує увагу на дослідженні безвідкличної довіреності з корпоративних прав. 
Окрім того, у статті надається авторське бачення тлумачення, такого юридич-
ного інструменту, як безвідклична довіреність, а також визначаються взаємо-
зв’язки між безвідкличною довіреністю та корпоративним договором. Окрема 
увага автором приділяється визначенню важливості безвідкличної довірено-
сті з корпоративних прав як інструменту виконання корпоративного договору. 
Зокрема, автором концентрується увага на проблемних аспектах котрі можуть 
виникати при реалізації повіреним прав довірителя за безвідкличною довірені-
стю з корпоративних прав, та формуються шляхи їх розв’язання. За результа-
тами проведеного дослідження формулюються висновки, що мають практичне 
значення та можуть стати основою для подальших наукових пошуків у площині 
дослідження безвідкличної довіреності з корпоративних прав.

Ключові слова: представництво, довіреність, безвідклична довіреність, 
безвідклична довіреність з корпоративних прав, корпоративний договір, дого-
вір між акціонерами, забезпечення виконання корпоративного договору.

Kymberskyi Z. Yu. Irrevocable power of attorney for corporate rights 
in the institution of a corporate agreement

The research is devoted to the study of the problem of determining the legal nature 
of the irrevocable power of attorney for corporate rights, including, but not limited 
to, in the institution of a corporate agreement concluded within corporations. In order 
to comprehensively cover the selected issues, the author is structuring the article 
into separate sections, each of which logically complements each other, which 



83

Цивілістика

provides an opportunity to formulate final conclusions. Thus, the author analyzes 
the representation institute through the prism of the national civil law provisions, as 
well as national legal doctrine to understand the legal nature of the legal construction 
under study and the practice of its implementation. Particular attention is focused 
on the study of powers of attorney as key legal documents that used in the sphere 
of the representation institute. Thus, the author provides not only the interpretation 
of the "power of attorney" as a legal document, but also gives special attention 
to the types of powers of attorney, and the features of the representation of them. 
Continuing his own research, based on the outlined general theoretical concepts 
and legal phenomena, the author focuses on the study of irrevocable power 
of attorney for corporate rights. In addition, the research provides the author's 
vision of the interpretation of such a legal instrument as an irrevocable power 
of attorney and defines the connections between the irrevocable power of attorney 
and the corporate agreement. The author pays special attention to determining 
the importance of an irrevocable power of attorney for corporate rights as a tool for 
fulfilling a corporate agreement. In particular, the author focuses on the problematic 
aspects that may arise in the implementation of the attorney's rights of the principal 
under the irrevocable power of attorney for corporate rights, and forms ways to solve 
them. Based on the results of the study, are formulated conclusions that have practical 
importance and can serve as the basis for further research in the field of irrevocable 
power of attorney for corporate rights.

Key words: representation, power of attorney, irrevocable power of attorney, 
irrevocable power of attorney for corporate rights, corporate agreement, agreement 
between shareholders, ensuring the implementation of the corporate agreement.

Вступ. Положення про безвідкличну довіреність є новелою національного укра-
їнського законодавства, а відтак й правового інституту корпоративного договору. Відзна-
чимо, що перед тим, як перейти до розгляду вище зазначеної проблематики по суті, перш 
за все, варто коротко сконцентрувати увагу на аналізі інституту представництва загалом, 
як основоположного правового концепту у даній площині. Встановимо, що дослідженням 
інституту представництва в цілому займалися такі вчені як М. М. Агарков, В. К. Андрєєв, 
А. Г. Басистов, І. А. Бірюков, Д. В. Боброва, С. М. Братусь, А. Г. Власова, М. В. Гордон, 
А. Г. Домбругова, Ю. О. Заіка, В. М. Зубар, О. С. Йоффе, Л. О. Казанцев, О. О. Красавчи-
ков, П. А., Невхгодіна О.Л., та інші, дослідження регулювання довіреностей здійснювалося 
у працях вчених О. В. Дзери, А. І. Дрішлюк, О. С. Йоффе, Н. С. Кузнєцової, О. Л. Невзгоді-
ної, С. Г. Пасічник, Л. К. Радзієвської, С. Я. Фурси, Є. І. Фурси, Є.О. Харитонова, О. І. Хари-
тонової та інших. Можна сказати про те, що практика використання безвідкличної довірено-
сті з корпоративних прав була досить незначною а дослідженню конкретно цього окремого 
інструменту в національній доктрині не було приділено достатньо уваги. Окрім того, варто 
зазначити, що загальні положення законодавства не визначають загально-правового єдиного 
визначення безвідкличної довіреності з корпоративних прав. Разом з тим, безвідклична дові-
реність з корпоративних прав є унікальним правовим явищем для права України в цілому, та 
для його інституту представництва зокрема. Крім того, безвідклична довіреність є надзви-
чайно важливим інструментом для виконання корпоративних договорів.

Постановка завдання. Інститут безвідкличної довіреності з корпоративних прав 
у аспекті реалізацій корпоративних договорів, не зважаючи на окремі доктринальні напра-
цювання у даній площині підлягає ґрунтовному науковому осмисленню. Відтак, автором 
ставляться перед собою наступні завдання: 

– здійснити загальний опис правового явища безвідкличної довіреності з корпоратив-
них прав; 

– охарактеризувати відповідність правового інструменту безвідкличної довіреності 
всередині загальних положень про представництво та довіреності; 
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– охарактеризувати зв’язок безвідкличної довіреності з інститутом корпоративного 
договору; 

– визначити важливість існування правового інструменту безвідкличної довіреності 
з корпоративних прав для забезпечення виконання корпоративних договорів; 

– виокремлення суб’єктів, що можуть бути довірителями за безвідкличною довірені-
стю з корпоративних прав, а також предмету даної довіреності; 

– формулювання загального визначення безвідкличної довіреності з корпоративних 
прав, а також визначення перспектив і напрямків подальших досліджень обраної теми.

Результати дослідження. Загальна характеристика інституту представництва 
в національному праві. Довіреність є одним з інструментів, що використовується в межах 
національного інституту представництва. Інститут представництва врегульований главою 17 
Цивільного кодексу України (далі- ЦКУ). Відповідно до даного нормативно-правового акту, 
представництвом є правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана або 
має право вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво 
виникає на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, вста-
новлених актами цивільного законодавства (ст. 237 ЦКУ) [1]. Як бачимо, визначення надане 
законодавцем є у міру загальним та у міру конкретним й надає можливість по-перше зрозуміти 
правову природу аналізованого нами явища, по-друге зрозуміти його суть. Відтак, в цілому 
представництво можна охарактеризувати як правовідношення, в рамках якого одна особа 
(представник) правомірно здійснює певні юридично важливі дії від імені та під повну відпо-
відальність іншої сторони (представництво якої здійснюється) у певних відносинах з третіми 
сторонами. Не дивлячись на це, ще задовго до формулювання зазначених положень у Цивіль-
ному Кодексі України, правова доктрина досліджуючи інститут представництва, наводила свої 
трактування даному юридичному явищу. Зокрема, Невзгодіна О.Л. при дослідженні інституту 
представництва, констатувала, що виступ від імені особи, яку представляють, вважається пра-
вомірною дією представника, що вчиняється в інтересах особи, яку представляють у стосунку 
до третіх осіб, поінформованих про представницький характер дії та спрямований на набуття 
або здійснення прав і обов’язків особи, яку представляють з безпосереднім правовим резуль-
татом для останньої. Іншими словами, представництво в цивільному праві характеризується 
повним заміщенням особи, яку представляють представником у процесі здійснення тих чи 
інших юридичних дій [2, с. 8–9]. Загалом, вчена у власних дослідженнях передала всю правову 
суть представництва як такого, що фактично зводиться до заміщення певної особи у правовід-
ношеннях, без трансформування на неї прав та обов’язків, що покладаються на особу, яку вона 
представляє. У продовження дослідження обраної проблематики, відзначимо, що науковець 
Бірюков І.А., досліджуючи інститут представництва, та юридичне явище представництво вва-
жає за необхідне окремо сконцентрувати увагу на його ознаках, адже таким чином видається 
за можливе деталізувати положення національного законодавства, а відтак і роз’яснити суть 
аналізованого нами поняття. Відтак, вчена визначає наступні ознаки представництва:

– Права та обов’язки належать одній особі, а здійснюються безпосередньо іншою.
–Представник вчиняє певні юридичні дії.
– Представник діє не від свого імені, а від імені іншої особи.
–Представник діє виключно в межах наданих йому повноважень.
–Правові наслідки настають не для представника, а для особи, яку він представляє. 

Якщо укладена представником угода спричинила для контрагента збитки, то зобов’язаною 
стороною буде не представник, а особа, яка надала йому повноваження для вчинення цього 
правочину [3, с. 124].

Вважаємо, що вище були систематизовано окреслені всі найважливіші ознаки пред-
ставництва, як такого, відтак зазначений підхід вченого Бірюкова І.А. можна взяти за основу 
для проведення подальших наукових пошуків. 

Представництво та безвідклична довіреність з корпоративних прав. Відтак, здійс-
нивши коротке окреслення інституту представництва, можемо сконцентрувати увагу на пред-
ставництві з безвідкличної довіреності з корпоративних прав. З огляду на викладене вище, 
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констатуємо на важливості доктринальних положень про вчинення в інтересах особи яку 
представляють дій представницького характеру. Однак, в випадку з безвідкличною довірені-
стю з корпоративних прав, про такі інтереси говорити однозначно важко. Адже довіритель 
видає таку довіреність з метою виконання або забезпечення виконання своїх зобов’язань як 
сторони корпоративного договору (в товариствах з обмеженою або додатковою відповідаль-
ністю) або з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предметом 
яких є права на акції або повноваження акціонерів (в акціонерних товариствах). В обох цих 
випадках, дії які має право вчинити представник на чиє ім’я видана така довіреність будуть 
пов’язані з забезпеченням належного виконання корпоративного договору довірителем, пов-
ністю заміщуючи його представником в відносинах які врегульовані корпоративним дого-
вором. Це зумовлюється інтересами іншої сторони такого договору, яка у свою чергу буде 
боятись порушення такого договору довірителем, або вже прямим порушенням довірителем 
своїх обов’язків за корпоративним договором, а отже такі дії будуть спрямовані на примусове 
виконання засобів захисту, передбачених корпоративним договором які будуть спрямовані на 
захист інтересів іншої сторони такого договору. Це також підтверджується частою практикою 
видачі безвідкличної довіреності з корпоративних прав на ім’я особи, що вибирається не 
довірителем, а іншою стороною корпоративного договору, відповідно до його умов. Тобто, 
ми маємо певну суперечність з фундаментальними положеннями цивільного законодавства 
зокрема щодо природи представництва. Дана суперечність, на мою думку не є критичною, та 
долається в національній правовій системі за допомогою детального аналізу відносин пов’я-
заних з виданням безвідкличної довіреності з корпоративних прав. Адже, у будь-якому разі, 
навіть видаючи таку безвідкличну довіреність з корпоративних прав, яка буде певним чином 
обмежувати здійснення своїх корпоративних прав довірителем, він завжди виявляє власну 
волю на її видання, та діє власних інтересах. Однак, ці інтереси маємо шукати не в діях, які 
вчинятиме представник, а в меті та обставинах видачі такої довіреності.

Зокрема, як розглядається в даній статті, дана довіреність видається в рамках право-
відносин всередині корпоративного договору. В свою чергу, як зазначає науковець Бежевець 
А.М., основною метою корпоративного договору є забезпечення інтересів учасників това-
риства. [4, c. 185] Крім того, відповідно до статті 6 ЦКУ, сторони є вільними в укладенні 
договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог Цивільного 
кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності 
та справедливості. Тобто, сторона, яка укладає корпоративний договір та видає безвідкличну 
довіреність є вільною в такому укладенні та визначенні його умов, крім того корпоративний 
договір в сучасній науковій літературі розглядається як договір, що укладається на забезпе-
чення інтересів його учасників, тож можемо сказати, що й безвідкличну довіреність довіри-
тель видає для забезпечення власних інтересів, які однак полягають не в його інтересі, щоб 
дії передбачені такою довіреністю були вчинені, а в інтересі укласти корпоративний договір.

Загальна характеристика довіреностей. Відповідно до статті 244 ЦКУ представни-
цтво, яке ґрунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Довіреністю є пись-
мовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми 
особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку 
представляють (довірителем), безпосередньо третій особі. Тобто, довіреність є одним із доку-
ментарних варіантів юридичного оформлення відносин представництва. Вона не є окремим 
правовідношенням як представництво, а є документом, яким таке представництво оформлю-
ється. Науковець А.К. Сєрая, провівши аналіз чинної правової доктрини щодо поняття дові-
реності зазначає, що розуміння поняття і суті довіреності в науці цивільного права тяжіє до 
визнання видачі довіреності одностороннім правочином, особливості вчинення якого регу-
люються ЦК України. Поряд із цим сама довіреність розуміється вченими здебільшого у зна-
ченні письмового документу або ж документу встановленого зразка, що видається однією 
особою іншій особі для представництва перед третіми особами. [5, c. 55] Також варто ска-
зати, що саме через довіреність як документ, який пред’являється третій особі така третя 
особа і інформується про те, що в даному випадку має місце представництво.
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Важливим елементом довіреності, як ми бачимо з визначення з закону є те, що вона 
видається для здійснення представництва, яке ґрунтується на договорі. Юридична спільнота 
найчастіше це розуміє так, що йде мова про договір доручення, однак, на наше переконання 
видається невиправданим суміщати юридичні конструкції, котрі однаковими, ані за своєю 
правовою природою, ані за своєю практичною реалізацією. Відтак, не зважаючи на те, що як 
за довіреністю, так і за договором доручення відбувається делегування прав, зазначені пра-
вові інституту не є тотожними. Відмінність полягає у тому, що довіреність, є нічим іншим 
як документом, що виступає юридичною підставою для представництва, у свою чергу дого-
вір доручення – це зобов’язання, метою якого є вчинення юридично значимих дій повіре-
ним на користь та за кошт довірителя. Щодо досліджуваної нами безвідкличної довірено-
сті з корпоративних прав, то на наше переконання, дана довіреність є правовим явищем 
особливого роду, адже може ґрунтуватися прямо на відповідному корпоративному договорі, 
прямо пов’язана з ним й видається на його виконання і Крім того, корпоративний договір, 
як єдиний документ, може бути змішаним договором, що містить в собі положення різних 
договорів, зокрема і договору доручення. Тут ми знову можемо повернутися до питання яке 
розглядалося раніше щодо інтересів довірителя та сказати, що віднести конструкцію інтер-
есу до договору нам певною мірою дозволяє норма Цивільного кодексу.

Особливості безвідкличної довіреності з корпоративних прав. Головно ознака, що 
визначає особливості безвідкличної довіреності сформульована в статті 249 ЦКУ: "особа, яка 
видала довіреність, за винятком безвідкличної довіреності, може в будь-який час скасувати 
довіреність або передоручення." Тобто, вже з юридичного визначення можемо зрозуміти, що 
безвідклична довіреність не може бути відкликана. Така особливість зумовлена необхідністю 
захисту відносин, передбачених корпоративним договором на основі якого вона видається. 
Крім, того ЦКУ відходить від своєї монополії в регулюванні відносин пов’язаних з довіре-
ністю в частині, що стосується безвідкличних довіреностей з корпоративних прав: "законом 
може бути встановлено право особи видавати безвідкличні довіреності на певний час. Безвід-
клична довіреність з корпоративних прав видається відповідно до закону, що регулює діяль-
ність відповідних господарських товариств." При цьому жоден нормативно-правовий акт не 
містить загального визначення довіреності з корпоративних прав, при цьому закони, що регу-
люють діяльність окремих господарських товариств говорять про безвідкличну довіреність 
з корпоративних прав з огляду на особливості, що існують в цих товариствах.

До пов’язаності безвідкличної довіреності з корпоративним договором. Переходячи 
до аналізу безвідкличних довіреностей з корпоративних договорів, можемо констатувати, 
що Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю" встанов-
лює: "у разі якщо довіреність видається з метою виконання або забезпечення виконання 
зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом яких є права на частку 
у статутному капіталі або повноваження учасників, довіритель може зазначити у довірено-
сті, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або може 
бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності" [6].

Відтак, темпоральна конструкція видачі безвідкличної довіреності прямо пов’язу-
ється з корпоративним договором. Разом із тим Закон України "Про акціонерні товариства" 
містить схоже, проте не ідентичне положення, що встановлює: "у разі якщо довіреність 
видається з метою виконання або забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предме-
том яких є права на акції або повноваження акціонерів, довіритель може зазначити у дові-
реності, що до закінчення її строку вона не може бути скасована без згоди представника або 
може бути скасована лише у випадках, передбачених у довіреності" [7].

В цьому визначенні безвідклична довіреність лінгвістично не пов’язується з кор-
поративним договором, чи договором між акціонерами як його називає зазначений закон. 
Однак, у даній площині, варто пам’ятати, що безвідклична довіреність з корпоративних прав 
є довіреністю, яка передбачена нормами ЦКУ і на яку поширюються його положення що 
регулюють звичайні довіреності. Ці положення, встановлюють зв’язок довіреності з дого-
вором, який був проаналізований раніше в даній статті. Єдиним договором, який містить 
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зобов’язання предметом яких можуть бути права на акції або повноваження акціонерів 
є корпоративний договір, або ж договір між акціонерами. Крім того, до Закону України "Про 
акціонерні товариства" положення, що регулюють корпоративний договір та безвідкличну 
довіреність з корпоративних прав були додані одним Законом № 1984-VIII від 23.03.2017, 
окрім того такі положення містяться в послідовних статтях, така юридична техніка також 
показує прямий зв’язок цих двох правових явищ. 

Тож можемо впевнено говорити про законодавче визначення безвідкличної довірено-
сті, як інструменту нерозривно пов’язаного з виконанням умов корпоративного договору. 

Крім того, важливим є момент тих прав, які можуть бути надані довірителем в рамках 
такого корпоративного договору та які складатимуть предмет такої довіреності. Відтак, вже 
із самого визначення даної довіреності випливає, що лише зобов’язання прямо пов’язані 
з правами на частку в товаристві або іншими корпоративними правами, що з неї випливають 
можуть становити предмет такої довіреності. Це означає, що наприклад, в рамках певного 
корпоративного договору, який містить в собі такий засіб забезпечення виконання зобов’я-
зання як, наприклад неустойка, чи інший грошовий засіб забезпечення виконання зобов’я-
зання, не можна видати безвідкличну довіреність з корпоративних прав предметом якої 
буде право на розпорядження коштами на певному банківському рахунку довірителя, для 
того щоб скористатися ними для погашення зобов’язання при порушенні договору. Це чітко 
сформульовано як в Законі України "Про акціонерні товариства", (що закріплює, наступне 
положення: "забезпечення виконання зобов’язань акціонерів, предметом яких є права на 
акції або повноваження акціонерів"), так і в Законі України "Про товариства з обмеженою 
та додатковою відповідальністю" (що у свою чергу визначає наступне положення: "забез-
печення виконання зобов’язань учасників як сторін корпоративного договору, предметом 
яких є права на частку у статутному капіталі або повноваження учасників"). З цього, а також 
з наведених формулювань обох законів можна зробити висновок, що не кожна сторона кор-
поративного договору може видати безвідкличну довіреність, а лише акціонер чи учасник 
товариства (назва суб’єкта відрізняється залежно від виду товариства), інші потенційні 
учасники корпоративного договору, як от кредитор чи треті особи не можуть видавати такі 
безвідкличні довіреності, адже вони не мають корпоративних прав.

Відтак, зважаючи на описану схожість правової суті безвідкличної довіреності з кор-
поративних прав в обох законах, що регулюють діяльність окремих видів господарських 
товариств та містять положення про безвідкличну довіреність з корпоративних прав, вра-
ховуючи певні лінгвістичні та інші відмінності, що для них притаманні пропоную дати 
наступне загальне визначення безвідкличної довіреності з корпоративних прав: безвід-
клична довіреність з корпоративних прав – довіреність, що видається з метою виконання 
або забезпечення виконання зобов’язань учасників господарського товариства, як сторін 
корпоративного договору, предметом яких є права на частку у статутному капіталі такого 
господарського товариства або інші повноваження сторін такого корпоративного договору 
як учасників такого товариства, в якій зазначено, що до закінчення її строку вона не може 
бути скасована без згоди представника або може бути скасована лише у випадках, передба-
чених у довіреності.

До важливості безвідкличної довіреності з корпоративних прав як інструмента 
виконання корпоративного договору. Корпоративний договір є незамінним важелем корпо-
ративного управління товариством учасниками. Одразу після появи в українській правовій 
системі, корпоративні договори стали важливим інструментом в регулюванні корпоратив-
них відносин. Вони є набагато гнучкішим засобом корпоративного управління ніж класич-
ний статут як і щодо обсягу відносин, які можуть бути ними врегульовані, так і в частині 
простоти процедури внесення змін до них, особливо що стосується акціонерних товариств. 
Окрім того, корпоративні договори, надають можливість врегульовувати відносини на рівні 
окремої групи учасників чи акціонерів відповідного товариства, а не всіх учасників. Однак, як 
би повною мірою не врегульовувалися відносини певним корпоративним договором, такий 
договір залишається дуже вразливим, адже його майже неможливо примусового виконати 
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в натурі у разі не виконання, чи не повного виконання його положень. Так, жоден державний 
чи приватний виконавець не має і не повинен мати повноважень голосувати певним чином 
на загальних зборів учасників певного товариства. Крім того, вразливими є і інші класичні 
засоби відшкодування втрат постраждалої за корпоративним договором сторони. Так, майже 
неможливо порахувати збитки (чи хоча б взагалі довести їх наявність) які отримала сторона, 
яка стала жертвою такого порушення корпоративного договору як голосування на загальних 
зборах учасників товариства чи невиконання умови щодо примусового викупу чи продажу 
акцій. В таких випадках безвідклична довіреність щодо корпоративних прав є незамінним 
засобом захисту порушених інтересів сторони корпоративного договору. В одних випадках, 
наприклад при покладенні обов’язку на учасника товариства голосувати за вказівкою іншої 
сторони корпоративного договору, безвідклична довіреність з корпоративних прав повністю 
виключає можливість допущення порушення такої умови, адже за допомогою такої довіре-
ності право голосувати на загальних зборах може бути передано представнику, який буде 
чітко виконувати цю умову договору. В іншому випадку, безвідклична довіреність є певним 
засобом стримування, який каже про невідворотність примусового виконання певних умов 
договору як от примусового викупу чи продажу акцій відповідно до умов визначених кор-
поративним договором, адже безвідклична довіреність може передбачати повну передачу 
повноважень на участь у правовідносинах з переходом прав на акції на представника. Окрім 
того, безвідклична довіреність може певним чином працювати і на сторону, яка видала таку 
довіреність, якщо така довіреність буде містити перелік обставин, які пов’язані з порушен-
нями інтересів довірителя (іншою стороною корпоративного договору) за яких така довіре-
ність анулюється, а представник має перестати нею користуватись.

Висновок. Таким чином, підсумовуючи все вище викладене можемо зробити висно-
вок. Безвідклична довіреність з корпоративних прав є унікальним явищем в українській пра-
вовій системі, яка розширює загальні уявлення про представництво, прямо їм не суперечачи, 
а також створюючи нормальне правове поле, для існування інституту корпоративних дого-
ворів в національній правовій системі шляхом надання можливості забезпечення належного 
виконання їх умов.

Крім того, в рамках даного дослідження було запропоновано нове загальне визначення 
поняття безвідкличної довіреності з корпоративних прав, необхідне для кращого функціо-
нування національної правової системи загалом, та інститут безвідкличних довіреностей 
у господарських товариствах, зокрема.

Відтак констатуємо, що викладенні вище висновки і досягнення сформульовані 
в даному науковому доробку можуть бути основою та стати підґрунтям для подальших нау-
кових досліджень в цій сфері, зокрема в питаннях місця цього правового явище в системі 
цивільного та господарського права, зв’язку безвідкличної довіреності з корпоративних прав 
з інститутом представництва, зв’язку з інститутом корпоративного договору та інших тем.

Список використаних джерел:
1. Цивільний кодекс України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15#n1315.
2. Невзгодина Е. Л. Представительство по советскому гражданскому праву. 

Е. Л. Невзгодина. Томск: Изд-во Томск. ун-та, 1980. 155 с.
3. Бірюков І. А. Цивільне право України. Загальна частина. І. А. Бірюков, Ю. О. Заіка, 

В. М. Співак. К. : Наук. думка, 2000. 304 с.
4. Бежевець А.М., Монаршук А.О. Корпоративний договір як механізм захисту інте-

ресів учасників товариства. URL: https://doi.org/10.32782/2524-0374/2021-4/43.
5. Сєрая А. К. Поняття і правова природа довіреності. URLhttp://pgp-journal.kiev.ua/

archive/2016/12/10.pdf.
6. Закон України "Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю". 

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19#Text.
7. Закон України "Про акціонерні товариства". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/

show/514-17#n2006.



89

Цивілістика

ЛУЦ Д. М.,
кандидат юридичних наук, доцент, 
доцент кафедри цивільного права
(Запорізький національний університет)

УДК 347.763:631.147-035(477)
DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.2.14

ПРАВОВІ АСПЕКТИ ПЕРЕВЕЗЕННЯ ОРГАНІЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
ЗА ЗАКОНОДАВСТВОМ УКРАЇНИ

Щорічна тенденція щодо збільшенню попиту на органічну продукцію акту-
алізує необхідність дослідження правових аспектів її перевезення, адже саме 
в нормативно-правових актах мають закладатися базові аспекти регулювання 
обігу такої продукції. 

Встановлено, що умови перевезення органічної продукції є важливою скла-
довою організаційно-правового механізму органічного виробництва та обігу 
органічної продукції.

Констатується, що особливості перевезення окремих видів органічної про-
дукції визначаються Порядком (детальними правилами) органічного виробни-
цтва та обігу органічної продукції, який потребує внесення змін із урахуван-
ням норм, передбачених Регламентом Європейського Парламенту і Ради (ЄС) 
№ 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів 
у частині перевезення органічної продукції. 

З метою імплементації норм європейського законодавства та деталізації пра-
вил перевезення певних видів органічної продукції запропоновано внести зміни 
до Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного виробни-
цтва, обігу та маркування органічної продукції», Постанови Кабінету Міністрів 
України «Про затвердження Правил транспортування тварин», наказу Мініс-
терства транспорту України «Про затвердження Правил перевезення вантажів 
автомобільним транспортом в Україні» та інших нормативно-правових актів, 
які регулюють перевезення вантажів залізничним та морським транспортом.

У межах висновків зазначається, що удосконалення законодавства в цій 
царині є вкрай необхідним заходом, ігнорування якого суттєво ускладнить роз-
виток вітчизняного ринку органічної продукції. 

Ключові слова: органічне виробництво, перевезення органічної продукції, 
правила перевезення органічної продукції, вимоги до перевізників органічної 
продукції.

Lutz D. M. Legal aspects of transportation of organic products under 
the legislation of Ukraine

Given the annual trend of increasing demand for organic products, the issue 
of studying the legal aspects of its transportation become relevant, because it’s 
the regulations that enact the basic aspects of the circulation of such products.

It is established that the transportation conditions of organic products are 
an important component of organic production and circulation of organic products.

The study states that the peculiarities of transportation of certain types of organic 
products are determined by the Procedure (detailed rules) of organic production 
and circulation of organic products, which requires changes to take into account 
the rules of Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 
№ 2018/848 on organic production and labeling of organic products in the part 
of transportation of organic products.



90

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

In order to implement European legislation and detail the rules of transportation 
of certain types of organic products, it is proposed to amend the Law of Ukraine “On 
Basic Principles and Requirements for Organic Production, Circulation and Labeling 
of Organic Products”, Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine “On approval 
of Rules for the transportation of animals” Order of Ministry of Transport of Ukraine 
“On approval of the Rules of carriage of goods by road in Ukraine" and regulations 
governing the carriage of goods by rail and sea.

The conclusions state that the improvement of legislation in this area is an extremely 
necessary measure, ignoring which will significantly complicate the development 
of the domestic market of organic products.

Key words: organic production, transportation of organic products, rules 
of transportation of organic products, requirements for carriers of organic products.

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції» від 10.07.2018 р. (далі – Закон про 
органічне виробництво) оператори щороку зобов’язані проходити сертифікацію органічного 
виробництва та/або обігу органічної продукції для підтвердження відповідності вимогам 
законодавства у сфері органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції 
та взаємодіяти з органами сертифікації, з якими вони уклали договір на проведення серти-
фікації, забезпечуючи безперешкодний доступ інспекторів з органічного виробництва та/
або обігу органічної продукції до своїх потужностей та відбору зразків, а також надавати 
на вимогу органів сертифікації документи, необхідні для сертифікації органічного виробни-
цтва, у тому числі доступ до фінансових документів [1].

З огляду на категорійний апарат передбачений у ст. 1 Закону про органічне виробни-
цтво, під потужностями розуміються споруди або комплекс споруд, приміщення, будівлі, 
обладнання та інші засоби, включаючи транспортні засоби, а також територія, що вико-
ристовується у виробництві та/або обігу органічної продукції [1].

Згідно із п. 268 Порядку (детальних правил) органічного виробництва та обігу 
органічної продукції, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 970 від 
23.10.2019 р. «Вся документація щодо умов транспортування органічної продукції та її кіль-
кості повинна зберігатися щонайменше протягом п’яти років» [2].

Вищевикладене детермінує необхідність дослідження правових аспектів перевезення 
органічної продукції за законодавством України.

У вітчизняній правовій науці питанням правового регулювання органічного вироб-
ництва приділяли увагу такі вчені, як А. П. Гетьман, В. М. Єрмоленко, І. В. Ігнатенко, 
В. О. Мельник, В. В. Носік, А. С. Овчаренко, Т. К. Оверковська, В. Ю. Уркевич, Д. В. Фед-
чишин, М. В. Шульга та інші. На окрему увагу заслуговує колективна стаття В. А. Кулик, 
А. П. Захарчук, Ю. В. Любиш та Ю. О. Градиського «Перевезення продукції органічного 
землеробства в повітряних коридорах» (2020).

Метою статті є дослідження правових аспектів перевезення органічної продукції за 
законодавством України та формулювання пропозицій щодо їх вдосконалення.

Загальні вимоги до перевезення органічної продукції встановлені ст. 33 Закону про 
органічне виробництво, відповідно до якої перевезення незапакованої органічної продукції 
повинно здійснюватися лише в опломбованій упаковці, контейнері або транспортних засо-
бах, закритих таким чином, щоб унеможливити відкриття без пошкодження пломби. Оплом-
бування упаковки, контейнера або транспортного засобу здійснюється оператором. Під час 
опломбування оператором робиться відповідна відмітка в товарно-транспортній накладній 
із зазначенням інформації щодо:

– назви та адреси оператора (або власника продукції);
– назви органічної продукції та (за необхідності) її опису;
– назви та/або реєстраційного коду органу сертифікації, що здійснив сертифікацію 

органічного виробництва;
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– ідентифікації партії (за необхідності) [1].
Окрім цього, одночасне перевезення незапакованої органічної та неорганічної про-

дукції, у тому числі продукції перехідного періоду, дозволяється лише за умови вжиття від-
повідних заходів, що унеможливлюють змішування органічної продукції з неорганічною. 
Транспортні засоби і/або контейнери, у яких раніше перевозилися неорганічні продукти, 
можуть використовуватися для перевезення незапакованих органічних продуктів, якщо до 
початку перевезення незапакованих органічних продуктів було вжито належних заходів для 
очищення. Такі операції повинні бути задокументовані оператором [1].

Особливості ж перевезення окремих видів органічної продукції визначаються Поряд-
ком (детальними правилами) органічного виробництва та обігу органічної продукції. Вба-
чається, що цей порядок цілком відповідає Регламенту Європейського Парламенту і Ради 
(ЄС) № 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів в частині 
перевезення органічної продукції [3]. Разом із тим на законодавчому рівні існує необхідність 
у внесенні змін до деяких нормативно-правових актів України в частині правил перевезення 
певних видів органічної продукції.

Згідно п. 1.7.1. Регламенту Європейського Парламенту і Ради (ЄС) № 2018/848 усі 
особи, які беруть участь в утриманні тварин та у поводженні з ними під час перевезення та 
забою, повинні мати необхідні базові знання та навички, що стосуються здоров’я та добро-
буту тварин, та повинні пройти належну підготовку, як передбачено, зокрема, Регламентом 
(ЄС) 1/2005 Ради ЄС та Регламентом (ЄС) 1099/2009 Ради ЄС з метою забезпечення належ-
ного застосування правил, викладених у цьому Регламенті [3].

Закон про органічне виробництво обмежується загальними правилами, які стосуються 
перевезення тварин та не містить норми про необхідність проходження підготовки осіб, які 
супроводжують тварин при їх перевезенні. Відсутні такі вимоги і у Порядку (детальних пра-
вил) органічного виробництва та обігу органічної продукції, у п. 76 яких йдеться про те, що 
«транспортування тварин здійснюється з дотриманням вимог законодавства». 

Постановою Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2011 р. № 1402 були затвер-
джені Правила транспортування тварин, якими встановлені вимоги до перевезення тварин 
авіаційним, автомобільним, залізничним, морським та річковим транспортом [4]. Ці Пра-
вила містять визначення терміну «супроводжуюча особа», якою є представник відправника 
(одержувача) або власник тварини, що здійснює її супровід під час перевезення. Водночас 
вказані правила не встановлюють вимоги щодо необхідності проходження належної підго-
товки таких осіб, що не відповідає вимогам Регламенту Європейського Парламенту і Ради 
(ЄС) № 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів та може 
стати перепоною для транспортування продукції до країн Європейського Союзу. 

Відтак, з метою імплементації норм європейського законодавства пропонуємо допов-
нити ст. 33 Закону про органічне виробництво наступним абзацом: «Особи, які беруть участь 
в утриманні тварин та у поводженні з ними під час перевезення та забою, повинні мати 
необхідні базові знання та навички, що стосуються належного поводження із тваринами та 
повинні пройти належну підготовку».

Окрім цього, вважаємо за необхідне п. 2 Правил транспортування тварин (щодо визна-
чення супроводжуючої особи) викласти у наступній редакції: «Супроводжуюча особа – 
представник відправника (одержувача) або власник тварини, що здійснює її супровід під 
час перевезення та має необхідні базові знання та навички, що стосуються належного пово-
дження із тваринами та пройшла належну підготовку».

На нашу думку, суттєвим недоліком Правил транспортування тварин є фактична від-
сутність кореляції цього нормативно-правового акта з нормами в сфері органічного вироб-
ництва. Зокрема, це стосується питання перевезення тварин через державний кордон. Від-
повідні Правила не містять посилання на Закон про органічне виробництво, яким, серед 
іншого, встановлюються вимоги і відносно перевезення органічних тварин. З метою усу-
нення цієї прогалини пропонуємо п. 3 Правил транспортування тварин викласти у такій 
редакції: «Перевезення тварин через державний кордон здійснюється з урахуванням вимог, 
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установлених Законами України «Про ветеринарну медицину», «Про основні принципи та 
вимоги до органічного виробництва, обігу та маркування органічної продукції», Митним 
кодексом України, та відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 25 липня 
2007 р. № 953 «Про затвердження Порядку видачі дозволів на імпорт та експорт зразків 
видів дикої фауни і флори, сертифікатів на пересувні виставки, реекспорт та інтродукцію 
з моря зазначених зразків, які є об’єктами регулювання Конвенції про міжнародну торгівлю 
видами дикої фауни і флори, що перебувають під загрозою зникнення».

Правилами перевезення тварин встановлені особливості транспортування сільсько-
господарських тварин. Тим не менш, як і у випадку із питанням перевезення тварин через 
державний кордон, відсутня конкретизація щодо перевезення саме органічних тварин. Вра-
ховуючи цю обставину, нами обґрунтовується висновок про необхідність доповнення відпо-
відного розділу абзацом наступного змісту: «Перевезення органічних тварин здійснюється 
з урахуванням вимог Закону України «Про основні принципи та вимоги до органічного 
виробництва, обігу та маркування органічної продукції».

Говорячи про перевезення інших видів органічної продукції, варто зазначити, що осо-
бливості перевезення такої продукції містяться у Порядку (детальних правил) органічного 
виробництва та обігу органічної продукції. Разом із тим, як і щодо перевезення тварин, вка-
заний нормативно-правового акт не позбавлений певних неузгодженостей із іншими нор-
мативно-правовими документами. Окрім цього, не забуваймо, що законодавством України 
в сфері органічного виробництва встановлюються лише загальні вимоги до перевезення 
органічної продукції, без врахування особливостей певних видів транспорту (автомобіль-
ного, морського, залізничного).

Загалом по території України швидкопсувні вантажі (до яких відноситься і органічна 
продукція) перевозяться автомобільним транспортом. «Автомобілі відносять до найбільш 
надійних транспортних засобів, що мають можливість надання широкого спектра послуг 
при доставці вантажів. Автоперевезеннями воліють займатися представники малого та 
середнього бізнесу, завдяки чому сьогодні дві третини всіх перевезень здійснюється автомо-
більним транспортом» [5, с. 34].

Правила перевезення вантажів автомобільним транспортом в Україні регламентуються 
наказом Міністерства транспорту України № 363 від 14 жовтня 1997 року [6]. Як йдеться 
в преамбулі до цього наказу «Ці Правила не регламентують перевезення небезпечних, вели-
ковагових, великогабаритних вантажів, пошти та перевезення вантажів у міжнародному 
сполученні, оскільки такі перевезення мають свої особливості, що стосуються виконання 
комплексу вимог при вантажно-розвантажувальних роботах, власне процесу перевезення та 
його документального оформлення, а також узгодження таких правил із відповідними ком-
петентними установами». Наведене нормативне положення дає нам підстави припускати, 
що ці правила поширюються і на перевезення органічної продукції. Проте ретельний їх ана-
ліз, на справді, засвідчив відсутність згадки будь-яких спеціальних норм щодо цих аспектів. 
Тому пропонуємо доповнити п. 19 Правил перевезення вантажів автомобільним транспор-
том в Україні положеннями щодо деталізації порядку перевезення органічної сільськогоспо-
дарської продукції автомобільним транспортом. 

Як зазначається з цього приводу у фаховій літературі, «щоб покращити надійність 
перевезень швидкопсувних вантажів можна переорієнтувати їх на залізничний і морський 
шляхи. Переваги такого виду транспорту в тому, що велика кількість вантажу може перево-
зитись на дальні відстані (а морем здійснюються міжконтинентальні перевезення) за міні-
мальну вартість» [5, с. 34–35]. Натомість, з нову ж таки, у відповідних нормативно-правових 
актах, якими регулюється порядок перевезення вантажів залізничним та морським тран-
спортом, відсутні норми, що встановлюють особливості перевезення органічної продукції, 
що, як і у випадку із автомобільним перевезенням, потребує внесення відповідних норма-
тивних змін. 

З огляду на те, що значна частина органічної продукції є швидкопсувною, важливе 
значення для правового регулювання досліджуваних нами відносин мають Правила пере-
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везень швидкопсувних вантажів, затверджені Наказом Міністерства транспорту України 
№ 873 від 09 грудня 2001 р. Незважаючи на те, що вказаний документ не містить згадки про 
органічну продукцію, в ньому передбачені особливості перевезення певних видів продукції, 
яка може бути органічною (харчові продукти, жива риба). У додатках до правил детально 
встановлені умови та терміни перевезення такої продукції [7]. 

Окрім цього, у наведених Правилах встановлюється доволі цікава норма, яка перед-
бачає, що «швидкопсувні вантажі, не зазначені в додатках 1, 2, 3, 4, а також інші вантажі, 
які потребують відповідних температурних режимів і умов при транспортуванні, можуть 
перевозитися тільки за окремими договорами між відправником та залізницею на особливих 
умовах, установлених Укрзалізницею спільно з міністерством, до системи якого входять під-
приємство чи організація, або підприємством-відправником. При цьому вантажовласниками 
подаються до Укрзалізниці стандарти, характеристики та інші відомості про вантаж, а також 
пропозиції щодо умов перевезень його з відповідним обґрунтуванням» [7]. Наведена норма 
зайвий раз актуалізує підняте у нашому дослідженні питання щодо необхідності внесення 
змін до правил перевезення вантажів залізничним, автомобільним, морським та повітряним 
транспортом, адже органічна продукція відноситься до такої, яка потребує особливих умов 
при транспортуванні, що мають відображатися в окремих договорах перевезення. 

Що ж до перевезення органічної продукції повітряним транспортом, ми цілком поді-
ляємо позицію В. А. Кулик, А. П. Захарчук, Ю. В. Любиш та Ю. О. Градиського, які ствер-
джують, що «складність повітряного перевезення органічної продукції полягає у тому, що 
і в польоті, і під час посадки літака швидкопсувні вантажі зазнають динамічні переванта-
ження та різкі перепади температури, що може негативно відображатися на якості продукції, 
яка перевозиться» [5, с. 32].

На підставі проведеного дослідження можна стверджувати, що збільшення ринку 
органічної продукції суттєво актуалізує питання чіткого нормативного закріплення вимог 
та правил, які висуваються до транспортування органічної продукції, як важливої складової 
органічного виробництва та обігу такої продукції. Незважаючи на значний потенціал і пер-
спективи розвитку органічного сільського господарства, у законодавстві України бракує 
правових норм, які мають регулювати відносини у сфері перевезення органічної продукції. 
Вирішення цього питання стане можливим не просто завдяки внесенням законодавчих змін, 
а лише шляхом забезпечення кореляції усіх нормативно-правових актів, які так чи інакше, 
стосуються перевезення продукції органічного походження. Особливої гостроти цій пробле-
матиці надало введення в дію (з 01 січня 2022 року) Регламенту Європейського Парламенту 
і Ради (ЄС) № 2018/848 про органічне виробництво й маркування органічних продуктів, 
який, серед іншого, регулює і питання перевезення органічної продукції. Удосконалення 
законодавства в цій царині є вкрай необхідним кроком, ігнорування якого суттєво усклад-
нить розвиток вітчизняного ринку органічної продукції. 
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ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВИЙ АНАЛІЗ ІСТОРІЇ СТАНОВЛЕННЯ 
ІНСТИТУТУ ПРЕДСТАВНИЦТВА У ГОСПОДАРСЬКОМУ ПРОЦЕСІ

У статті проаналізовано сутність та значення господарсько-процесуаль-
них норм, які становлять окремий інститут господарського процесуального 
права, зокрема процесуального представництва. Автором визначено поняття, 
зміст та класифікацію процесуального представництва на види, визначено 
мету та завдання процесуального представника під час здійснення господар-
ського судочинства, уточнено підстави виникнення та особливості правового 
регулювання інституту процесуального представництва в господарському про-
цесі. Окреслено особливості окремих видів процесуального представництва 
з урахуванням кола осіб, які можуть виступати як процесуальні представники 
в господарському процесі, а також напрями розвитку інституту процесуального 
представництва. 

Охарактеризовано історичні аспекти становлення та розвитку господар-
ського процесуальне представництво як самостійну правову категорію галузі 
господарського процесуального права, спеціально уповноважена в силу закону 
або договору, на здійснення юридично значимих процесуальних дій від імені 
та в інтересах іншої особи, яку представляє, чим безпосередньо сприяє забез-
печенню та реалізації захисту її законних прав, свобод та інтересів під час роз-
гляду і вирішення конкретної господарської справи; як комплексний правовий 
інститут системи господарського процесуального права (відносно відокрем-
лена сукупність правових норм вказаної галузі права, спрямована на врегулю-
вання взаємопов’язаних, якісно однорідних правових відносин, що виникають 
між судом і представником, який здійснює у межах наданих йому повноважень 
юридично значимі процесуальні дії від імені та в інтересах особи, яку представ-
ляє, з метою отримання для останнього бажаного правового результату і спри-
яння суду у відправленні правосуддя в а господарських справах).

Ключові слова: господарський процес, правовідносини, господарський спір, 
учасник судового засідання, історія становлення, представник, інститут 
представництва, адвокат, прокурор.
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Podvirna O. V., Yakymchuk M. Yu. Theoretical and legal analysis of the 
history of the formation of the institute of representation in the economic process

The article analyzes the essence and significance of economic and procedural 
norms, which constitute a separate institution of economic procedural law, in particular 
procedural representation. The author defines the concept, content and classification 
of procedural representation by types, defines the purpose and objectives 
of the procedural representative during commercial litigation, clarifies the grounds 
and features of legal regulation of the institution of procedural representation in 
economic proceedings.

The peculiarities of certain types of procedural representation are outlined, 
taking into account the range of persons who can act as procedural representatives 
in the economic process, as well as the directions of development of the institute 
of procedural representation.

The historical aspects of formation and development of economic procedural 
representation as an independent legal category of commercial procedural law, 
specially authorized by law or contract to carry out legally significant procedural 
actions on behalf and in the interests of another person he represents, which 
directly contributes to its legal rights, freedoms and interests in the consideration 
and resolution of a particular business case; as a complex legal institution of the system 
of commercial procedural law (a relatively separate set of legal norms of this branch 
of law, aimed at resolving interconnected, qualitatively homogeneous legal relations 
arising between the court and the representative who performs within its powers 
legally significant procedural actions on behalf of and in the interests of the person 
he represents, in order to obtain for the latter the desired legal result and to assist 
the court in the administration of justice in economic matters).

Key words: economic process, legal relations, economic dispute, participant 
of court session, history of formation, representative, institute of representation, 
lawyer, prosecutor.

Постановка проблеми. Поняття представництва є дуже поширеним явищем на сьо-
годні, майже кожен господарський спір включає в себе таких учасників як адвокат та проку-
рор. По суті це і не дивно, адже особа відчуває себе більш захищеною та впевненою у мож-
ливості подальшому виграшу цього спору, оскільки її представник є юридично обізнаним. 
Також особу можуть представляти і батьки, усиновлювачі та опікуни, але це вже більше 
стосується недосягненням такої особи процесуальної дієздатності. 

У нашій роботі ми хочемо детальніше ознайомитися з інститутом представництва, та 
проаналізувати історію його становлення. 

Виклад основного матеріалу. Для початку варто зазначити, що являє собою поняття 
представництво. Представництво – вид правовідносин, за яким одна особа (представник), 
набуває повноважень здійснювати захист та представляти інтересів від імені іншої особи, 
яку він представляє у судовому спорі. Господарський процесуальний Кодекс визначає, що 
сторони (позивач та відповідач), третя особа, а також особа, якій законом надано право звер-
татися до суду в інтересах іншої особи, може брати участь в судовому процесі особисто 
(самопредставництво) та (або) через представника [1, ст. 56].

Представники можуть бути законними – батьки, усиновлювачі, опікуни та інші особи, 
які є законодавчо визначені, та представники за договором – в основному це адвокат.

Господарський процесуальний кодекс надає перелік осіб, які не можуть бути пред-
ставниками: 

– особа, яка бере участь у справі як секретар судового засідання, експерт, спеціаліст, 
перекладач та свідок, або є помічником судді, який розглядає справу.

– особа, якщо вона у цій справі представляє або представляла іншу особу, інтереси 
якої у цій справі суперечать інтересам її довірителя.
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– судді, прокурори, слідчі, працівники підрозділів, що здійснюють оперативно-роз-
шукову діяльність, не можуть бути представниками в суді, крім випадків, коли вони діють 
від імені відповідного органу, що є стороною або третьою особою в справі, чи як законні 
представники [1, ст. 59].

Представництво у господарському спорі можливе у будь-якій справі, що розгляда-
ється господарським судом у порядку господарського судочинства, на всіх його стадіях. 
А отже, судове представництво – це правовідношення, в силу якого одна особа (судовий 
представник) здійснює процесуальні дії в межах наданих йому повноважень від імені та 
в інтересах сторони або третьої особи, внаслідок чого безпосередньо в останнього виника-
ють права і обов’язки [2, с. 706].

А. Раковчен зазначає, що представник у господарському судочинстві покликаний вико-
нувати дві основні функції: 1) захищати права та інтереси осіб, які беруть участь у справі 
(здійснювати правонаступництво); 2) представляти таких осіб, бути їх повіреними (здійсню-
вати процесуальне представництво) [3, c. 254] і ми повністю погоджуємося з цією думкою, 
адже основне завдання представника – представляти інтереси особи-довірителя.

Представництво можна розглядати у декількох аспектах, зокрема:
1. Правовідношення, в якому одна сторона (представник) зобов'язана, або має право, 

вчинити правочин від імені другої сторони, яку вона представляє. Представництво виникає 
на підставі договору, закону, акта органу юридичної особи та з інших підстав, встановлених 
актами цивільного законодавства. 

2. Правовідношення, відповідно до якого одна особа (представник) на підставі набу-
тих нею повноважень виступає і діє від імені іншої особи, яку представляє, створюючи, 
змінюючи чи припиняючи безпосередньо для неї цивільні права та обов'язки. 

3. Представництво – вид адвокатської діяльності, що полягає в забезпеченні реалізації 
прав і обов'язків клієнта в господарському процесі. 

4. Прокурор, який бере участь у справі, несе обов'язки і користується правами сто-
рони, крім права на укладення мирової угоди [4, с. 236].

Щодо історії становлення інституту представництва в господарських спорах, то варто 
вказати, що непростий шлях пройшов інститут процесуального представництва у кінці ХІХ – 
на початку ХХ ст.ст. – від закріплення у Судових статутах основ професійного представництва 
та поділу адвокатів на присяжних та приватних повірених, скасування Декретом № 1 при-
сяжної адвокатури та прокуратури до одержавлення та політизації інституту процесуального 
представництва у 20-х рр. ХХ століття. Про позитивні зрушення у господарській сфері та ціле-
спрямований розвиток арбітражного законодавства мова починає йти з 30-х рр. ХХ століття. 
Цікавою особливістю як у 30-х, так і в 70–80-х рр. було надання прерогативи у представленні 
інтересів юридичної особи в арбітражному процесі працівникові заінтересованого підприєм-
ства, що обумовлювалось кращою обізнаністю зазначеної особи у господарській діяльності 
сторони. Соціально-економічні зміни, які відбулись за роки незалежності України, зумовили 
перебудову як у політичній сфері, так і в регулюванні правових відносин. Таким чином, на 
кожному історичному етапі інститут процесуального представництва піддавався певним змі-
нам, які відповідали існуючому суспільному ладу, економіко-політичній ситуації, що, у свою 
чергу, були основними рушіями розвитку законодавства та судової системи [5, с. 15]. 

Можна виділити такі етапи розвитку інституту представництва в господарському 
судоччинстві: 

1. Період Римської Імперії; 
2. Період Київської Русі;
3. Період Польсько-литовського князівства;
4. Дореформенний період.
Під час першого періоду відбулося саме зародження інституту представництва, як 

таких положень щодо представництва особи іншою особою (представником) не було рег-
ламентовано, але варто зазначити, що саме в цей період було створено базу інституту пред-
ставництва.
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Другий період характеризується межами існування Київської Русі. Під час цього 
періоду відбулося саме пристосування норм звичаєвого права до правової системи саме 
феодальної держави. В цьому періоді існувала норма, яка зобов’язувала особисту участь 
кожного учасника спору, тобто як бачимо як такого прямого представництва не існувало, 
але рідним учасників сторін дозволялося свідчити про певний факт та подію і в певній мірі 
таку дію можна прирівняти до функції захисту яку на сьогодні виконує представник особи 
в господарському спорі, та варто зазначити відмінність, що в Київській Русі таке «пред-
ставництво» не мало законодавчого підґрунтя і його виконання базувалося на родинних та 
приятельських зв’язках.

Період Польсько-литовського Князівства розпочався коли відбулося падіння пану-
вання Київської Русі. Основними нормативними документами того часу були Литовські Ста-
тути та Магдебурзьке право (право міст на самоврядування). В цей період характерним було 
те, що суд вислуховував обидві сторони, розглядав докази, опитував свідків. До участі у про-
цесі допускався прокуратор – адвокат. На відміну від державних судів, адвокат у таких судах 
виконував роль не представника, а правозахисника сторони. У судовому процесі в укра-
їнських магдебургіях спостерігається вплив українського (місцевого) звичаєвого права на 
іноземне за своєю природою. У Литовських Статутах вперше про адвокатів було згадано 
1529 року, а у Литовському Статуті 1588 року було детально описано діяльність прокурора, 
адвоката, їх відповідальність через завдання школи для клієнта, а також було введено таку 
норм, як забезпечення державного захисника для незаможного та убогого шару населення. 
У даному періоді бачимо певний збіг з представництвом у нашому часі, а саме наявність 
представництва за договором, тільки в період Польсько-литовського Князівства цей доку-
мент називався не договір, а доручення.

Четвертий період характеризується наявністю такого хоч і офіційно не закріпленого, 
але важливого документу як «Права, за якими судиться малоросійський народ» 1743 року. 
Документ досить чітко, як для того часу регламентував діяльність адвоката, повноваження 
та вимоги, яким він повинен відповідати: чоловік, повнолітній, без розумових та психічних 
відхилень, християнин, фізично дужий, виходець з світського стану [6]. 

Як бачимо з вище викладеної інформації інститут представництва пройшов декілька 
етапів свого становлення в юридичній системі України і нарешті завершив цей процес у тій 
формі, яку сьогодні визначено законодавством, а саме Господарським процесуальним Кодек-
сом України. 

Висновки. Отже, у нашій роботі ми досліджували історію становлення інституту 
представництва у господарському процесі. На основі аналізу законодавства вдалося виокре-
мити такі теоретичні положення як: 1) представники здійснюють функцію представлення та 
захисту осіб-довірителів у господарських спорах, відповідно до цього можна виокремити 
представників за законом та за договором; 2) було виділено, хто не може бути представ-
ником. Також проаналізовано етапи запровадження інституту представництва на території 
України. На основі даної інформації можемо зробити висновок, що саме завдяки Поль-
сько-литовському та Дореформованому періоду ми маємо сьогодні інститут представництва, 
адже саме в ці періоди було закладено основні норми, які закріплювали засади діяльності 
адвокатів, прокурорів, їх відповідальність у разі завдання школи клієнту, а також вимоги 
до них. Звісно не можна нівелювати періоди Римської Імперії та Київської Русі, адже якби 
витоки зародження інституту представництва не почалися в часи цих періодів, то відповідно 
в Польсько-литовському та Дореформованому періодах не було б чому удосконалюватися 
і можливо на сьогодні ми мали б інститут представництва в іншій формі. 
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ДОКАЗИ У КОРПОРАТИВНИХ СПОРАХ ЩОДО ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ 
ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВ

Статтю присвячено дослідженню особливостей доказів у корпоративних 
спорах щодо оскарження рішень органів управління товариств. Авторка визна-
чає поняття доказу, засобу доказування у контексті їх взаємозв’язку. У статті 
розглядається специфіка письмових доказів у корпоративних спорах, у тому 
числі, на прикладах актуальної практики Верховного Суду. Особливу увагу 
присвячено протоколу загальних зборів товариства як основному письмовому 
доказу та одночасно предмету оскарження у досліджуваному виді корпоратив-
них спорів. Авторка аналізує специфіку застосування у даній категорії справ 
документів як письмових та як речових доказів, залежно від того, які ознаки 
документу мають значення для вирішення справи – інформативні чи матері-
альні. Розглянуто тенденції використання електронних доказів, обґрунтовано 
необхідність їх застосування для вирішення окремих проблем доказування 
у корпоративних спорах щодо оскарження рішень органів управління това-
риств. На підставі аналізу практики Верховного Суду, авторка акцентує увагу 
на деяких складнощах у процесі застосування електронних доказів. У статті 
досліджується також роль та особливості використання висновку експерта як 
засобу доказування у корпоративних спорах даного виду.

Окрема увага присвячена проблематиці показань свідків у світлі їх запрова-
дження у господарському процесі. Авторка визначає функції показань свідків 
як субсидіарного засобу доказування у корпоративних спорах щодо оскарження 
рішень органів управління товариств. Виявлено проблеми правового регулю-
вання процедури отримання показань свідків, а також пов’язані з цим потен-
ційні ризики. Проаналізовано окремі недоліки механізму письмового опи-
тування учасників справи у якості свідків. Авторка висуває пропозиції щодо 
внесення змін до Господарського процесуального кодексу України у частині 
показань свідків з метою усунення наявних недоліків правового регулювання, 
зменшення ризиків викривлення доказової бази та забезпечення повного 
та об’єктивного розгляду справи. 

Ключові слова: корпоративний спір, докази, засоби доказування, господар-
ське судочинство, орган корпоративного управління.

Slyvinska A. V. Evidence in corporate disputes on the appealing of decisions 
of corporate governance bodies

The article is devoted to the study of the peculiarities of evidence in corporate 
disputes on the appealing of decisions of corporate governance bodies of companies. 
The author defines the concept of evidence and means of proof in the context of their 
relation. The article considers the specifics of written evidence in corporate disputes, 
including through the relevant practice of the Supreme Court. Special attention is 
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given to the minutes of general meeting of a company as the main written evidence 
and at the same time the subject of appeal in the examined type of corporate disputes. 
The author analyzes the peculiarities of the use of documents in this category of cases 
as written and as material evidence, depending on which features of the document are 
important for resolving the case – informative or material. The tendencies of using 
electronic evidence are discovered, the necessity of their application for the resolving 
of certain issues of proving in corporate disputes on the appealing of decisions 
of corporate governance bodies is substantiated. Based on the analysis of the practice 
of the Supreme Court, the author focuses on some difficulties in the process of using 
electronic evidence. The article also examines the role and features of the expert 
report as a means of proof in corporate disputes.

Special attention is given to the issue of witness statement in the light 
of its introduction in the commercial litigation. The author identifies the functions 
of witness statement as a subsidiary means of proof in corporate disputes on 
the appealing of decisions of corporate governance bodies. Problems of the legal 
regulation of the procedure of obtaining witness statements, as well as the potential 
risks associated with it, are revealed. Certain deficiencies of the mechanism of written 
questionnaire of parties to a case as witnesses are discovered. The author proposes to 
amend the Commercial Procedural Code of Ukraine in terms of witness statements 
in order to eliminate existing shortcomings of legal regulation, reduce the risk 
of distortion of the body of evidence and ensure a full and objective hearing.

Key words: corporate dispute, evidence, means of proof, commercial litigation, 
corporate governance body. 

Вступ. Захист корпоративних прав є однією з найбільш актуальних тем у юридич-
ній теорії та практиці, особливо у світлі стрімкого реформування корпоративного законо-
давства. Оскарження рішень органів управління товариств шляхом визнання їх недійсними 
є чи не найпоширенішим способом захисту корпоративних прав, а відповідні спори – спе-
цифічною та складною категорією справ у господарському судочинстві. Оскільки результат 
вирішення кожного корпоративного спору залежить від того, чи доведено факт порушення 
корпоративного права та інтересу, проблематика застосування засобів доказування у таких 
справах набуває критичного значення. 

Окремі питання доказів та доказування у господарському процесі досліджували 
Т. Степанова, В. Рєзнікова, О. Подцерковний, О. Фонова та інші. Однак, проблематика дока-
зів у корпоративних спорах загалом, як і спорах щодо оскарження рішень органів управління 
товариств зокрема, залишається практично недослідженою у сучасній юридичній науці. 

Постановка завдання. Метою статті є з’ясування особливостей доказів у корпора-
тивних спорах щодо оскарження рішень органів управління товариств, аналіз практики їх 
використання, напрацювання пропозицій з вдосконалення господарського процесуального 
законодавства. 

Результати дослідження. Сутність доказів та засобів доказування у юридичній науці 
традиційно розуміється неоднозначно. Так, одні вчені розглядають їх як єдине поняття, що 
становить собою взаємозв’язок доказів як фактичних даних, відомостей про предмет дока-
зування, та засобів доказування, що містять ці фактичні дані [7, с. 171]. Інші вчені, натомість, 
співвідносять докази і засоби доказування як зміст та форму його фіксації: доказ показує, 
яку інформацію він несе, засіб доказування – в якій об’єктивній формі ця інформація вира-
жена [9, с. 10]. Останній підхід видається цілком слушним. На наш погляд, докази та засоби 
доказування – це не тотожні, але нерозривно пов’язані поняття. Докази – це дані, на підставі 
яких суд встановлює наявність чи відсутність обставин, якими сторони обґрунтовують свої 
вимоги та заперечення та які мають значення для вирішення справи. Засоби доказування – це 
встановлені законом джерела доказів та одночасно процесуальна форма їх вираження. Тож, 
у межах цієї статті розглядатимемо докази у нерозривному зв’язку із засобами доказування.
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Чинним Господарським процесуальним кодексом України (надалі – ГПК України) 
у ст. 73 визначено наступні засоби доказування: письмові, речові і електронні докази, висно-
вки експертів, показання свідків [1]. У корпоративних спорах досліджуваного виду предме-
том оскарження є рішення органу управління товариства (загальних зборів, наглядової ради, 
виконавчого органу), тож, основним письмовим доказом виступає форма вираження такого 
рішення – протокол. Не заглиблюючись у природу рішення органу корпоративного управ-
ління, що є темою для окремого дослідження, лише зазначимо, що важливо розмежовувати 
таке рішення як предмет оскарження (зміст) та протокол як доказ його прийняття (форму 
рішення). Саме протокол фіксує обставини проведення загальних зборів чи засідання іншого 
органу управління, що мають значення для вирішення справи: перелік присутніх осіб, поря-
док денний, хід проведення, результати голосування, прийняті рішення тощо. Надважливе 
значення протоколу як доказу у корпоративних спорах неодноразово підкреслював Верхов-
ний Суд, наприклад, у Постанові від 04.08.2021 у справі № 918/36/19: «Протокол загальних 
зборів – це передбачений законодавством документ, який фіксує факт прийняття рішення 
загальними зборами вищим органом товариства. Протокол зборів є єдиним документом, 
з якого можна встановити хід та результати таких зборів» [11]. При цьому, для даного виду 
корпоративних спорів вирішальне значення може мати не тільки зміст протоколу, а і вза-
галі питання його наявності чи відсутності. Сама по собі відсутність протоколу загальних 
зборів уже є безумовною підставою для визнання недійсним рішення загальних зборів, про 
що було зазначено у п. 2.13 Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 
25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпора-
тивних правовідносин» [10]. Окрім протоколу для вирішення таких спорів мають суттєве 
значення і інші письмові докази, наприклад, реєстри акціонерів, докази повідомлення учас-
ника про проведення загальних зборів (опис вкладення цінного листа, поштова квитанція, 
накладна тощо). Відсутність належних доказів повідомлення учасника про загальні збори, 
що зумовило порушення його права на участь у них, є підставою для визнання недійсними 
їх рішення, тож, оцінка доказів такого повідомлення набуватиме вирішального значення.

На відміну від письмових, речові докази практично не застосовуються при вирішенні 
корпоративних спорів, за винятком їх єдиного різновиду – документів. Останні можуть 
виступати як письмовими, так і речовими доказами, залежно від того, які їх елементи та 
ознаки набувають значення для вирішення спору. У цьому контексті варто погодитися з дум-
кою Т. Степанової, яка зазначала, що для визнання документа речовим доказом необхідно, 
щоб на ньому безпосередньо відображалися істотні для справи обставини, щоб ці ознаки 
були відтворені в натурі, а не були передані в знаковій формі [7, с. 71]. Відповідно, у кор-
поративних спорах протокол загальних зборів товариства може виступати і письмовим, 
і речовим доказом, залежно від предмету доказування у кожній конкретній справі. Так, якщо 
сторона в обґрунтування своїх вимог та заперечень апелює до обставин, що випливають зі 
змісту, інформативних ознак протоколу (переліку питань порядку денного загальних зборів, 
ходу і результатів голосування, кворуму тощо) – такий протокол виступатиме письмовим 
доказом. Якщо ж, натомість, сторона посилається на матеріальні ознаки документу (запере-
чує проставлення свого підпису на протоколі, стверджує про наявність у ньому підчисток), 
протокол уже має оцінюватися як речовий доказ. 

У світлі стрімких темпів діджиталізації сучасного світу, електронні докази набувають 
усе більшого значення та є особливо перспективними для корпоративних спорів досліджу-
ваного виду з ряду причин. По-перше, юридичні особи уже зараз мають легальні можливо-
сті здійснювати корпоративне управління за допомогою електронних засобів комунікації. 
Наприклад, законодавство надає товариствам свободу у визначенні способу повідомлення 
учасників про проведення загальних зборів: такий спосіб може визначатися наглядовою 
радою у акціонерному товаристві (ч. 1 ст. 35 Закону України «Про акціонерні товариства» 
[2]) або у статуті товариства з обмеженою чи додатковою відповідальністю (ч. 4 ст. 32 Закону 
України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» [3]). Тобто, якщо 
у товаристві передбачена можливість направлення повідомлень засобами електронного 
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зв’язку, то у разі спору щодо здійснення такого повідомлення ключове значення для доказу-
вання матиме електронне листування. Прикладом цього є Постанова Верховного Суду від 
20.06.2018 у справі № 908/2905/16, де суди дійшли висновку про належність повідомлення 
членів наглядової ради про засідання на підставі дослідження трьох електронних листів [12]. 

По-друге, зважаючи на розвиток сучасних технологій, а також епідеміологічну ситу-
ацію у світі протягом кількох минулих років, особливої популярності набуває дистанційне 
проведення загальних зборів, засідань наглядової ради та виконавчого органу за допомогою 
онлайн-платформ. Ця тенденція уже поступово отримує юридичне оформлення: зокрема, 
ч. 3 ст. 33 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» 
передбачено можливість проведення загальних зборів у режимі відеоконференції, що доз-
воляє бачити та чути всіх учасників загальних зборів одночасно [3]. Тобто, загальні збори 
у таких товариствах можуть проводитися з використанням будь-яких електронних систем 
(до прикладу, за допомогою платформ Zoom, Google Meet, Skype та інших). Єдина умова для 
того, щоб скористатися цією можливістю – її пряме закріплення у статуті товариства. Крім 
того, у законопроекті № 2493 «Про акціонерні товариства» пропонуються такі види зборів, 
як електронні (проводяться шляхом електронного заочного голосування акціонерів з вико-
ристанням авторизованої електронної системи) та дистанційні (шляхом дистанційного запо-
внення бюлетенів акціонерами і надсилання їх до товариства через депозитарну систему) 
[4]. Вбачається, що найближчим часом набуватимуть усе більшої популярності електронні 
докази, які фіксуватимуть обставини дистанційного проведення засідань органів корпора-
тивного управління (наприклад, запис відеоконференції з проведення загальних зборів). 

По-третє, деякі обставини при вирішенні корпоративних спорів в силу своєї природи 
не можуть встановлюватися письмовими доказами, висновками експертів тощо, а потребу-
ють специфічних засобів доказування. Яскравим прикладом цього є проблема доведення 
факту недопуску учасників до місця реєстрації чи проведення загальних зборів, що є доволі 
поширеним порушенням і застосовується у ході рейдерських захоплень бізнесу. Такі обста-
вини з об’єктивних причин не можуть підтверджуватися документально, тож, для їх вста-
новлення часто застосовуються саме електронні докази – наприклад, відеозаписи, які наочно 
демонструють факт недопуску. 

Попри те, що електронні докази дедалі частіше використовуються у корпоративних 
спорах, практика їх застосування продовжує демонструвати ряд труднощів: щодо оцінки 
доказової сили та автентичності електронних доказів, високий ризик їх фальсифікації, 
неналежне засвідчення копій електронних доказів, неможливість відтворення їх програм-
ними засобами тощо. Як приклад, поширеною є проблема доведення дати, часу та місця 
створення оригіналу електронного доказу. Наприклад, у Постанові Верховного Суду від 
12.06.2018 у справі № 908/1120/17 відображено наслідки відсутності цих реквізитів відео-
запису щодо недопуску акціонерів до місця проведення загальних зборів: «…надане пози-
вачем відео не може вважатися належним та достатнім доказом фіксування відповідних 
подій, оскільки не містить необхідних реквізитів електронного доказу, як то фіксації дати 
та часу зйомки, місця події, тощо» [13]. Пропонується закріпити у господарському проце-
суальному законодавстві чіткі вимоги щодо оформлення електронних доказів, у тому числі, 
їх обов’язкових реквізитів. 

Не менш важливе значення серед засобів доказування у корпоративних спорах віді-
грає висновок експерта. Заперечення особою свого підпису на протоколі, надання сторо-
нами до суду різних, відмінних за змістом примірників одного і того ж протоколу, сумніви 
щодо автентичності електронного листування – в усіх цих випадках постає питання досто-
вірності доказів, які мають істотне значення для справи. Вирішенням цієї проблеми може 
бути лише застосування спеціальних знань – проведення експертизи, зокрема, почеркознав-
чої чи судово-технічної. Такий підхід відображено, наприклад, у Постанові Верховного 
Суду від 04.08.2021 у справі № 918/36/19: «У випадку заперечення особи щодо її підпису 
на відповідному документі, належність підпису тій чи іншій особі, можна встановити лише 
на підставі відповідної експертизи. […] Висновок почеркознавчої експертизи містить чітку, 
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однозначну та вичерпну відповідь стосовно підпису ОСОБА_2 в протоколі загальних збо-
рів від 01.07.2016 та правильно взятий до уваги судами попередніх інстанцій при розгляді 
справи» [11]. 

Практика попередніх кількох років демонструє, наскільки критичне значення має 
застосування спеціальних знань також у спорах, пов’язаних з примусовим викупом акцій 
(сквіз-аутом). Акціонери часто звертаються до суду з вимогою визнати недійсним рішення 
наглядової ради про затвердження ринкової вартості (ціни викупу) акцій з підстав порушення 
порядку визначення такої вартості. У такому випадку ключове значення набуває питання, 
чи правильно та справедливо було визначено ринкову вартість акцій. Для його вирішення 
суди досліджують докази такої вартості: переважно, це висновки експертів, звіти суб’єк-
тів оціночної діяльності. Так, Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 24.04.2018 
у справі № 925/1165/14 виклала наступну правову позицію: «Сторони можуть доводити 
дійсну вартість майна будь-якими належними доказами. До таких доказів належать, у тому 
числі, висновки експертів» [14]. У іншій Постанові від 04.03.2021 у справі № 910/2483/18 
Верховний Суд підкреслив, що ринкова вартість акцій товариства у процедурі примусового 
викупу акцій (сквіз-ауту) визначається саме суб`єктом оціночної діяльності [15]. 

У той же час, варто пам’ятати про правило оцінки висновку експерта судом, закрі-
плене у ст. 104 ГПК України: висновок експерта для суду не має заздалегідь встановленої 
сили і оцінюється судом разом із іншими доказами [1]. Тобто, висновок експерта дозволяє 
з’ясувати ті чи інші дані з використанням спеціальних знань, підсилити чи нівелювати вагу 
інших доказів, проте не може виступати автоматичною підставою для прийняття судового 
рішення. Наприклад, при визначенні ринкової вартості акцій висновки експертів не можуть 
враховуватися беззаперечно: суд має самостійно проаналізувати, за якими підходами визна-
чалася вартість, які методи були використані тощо. 

Окремий інтерес викликає новий для господарського процесу засіб доказування – пока-
зання свідків. Оскільки господарське судочинство традиційно орієнтоване на документальне 
підтвердження обставин справи, запровадження інституту свідків досі викликає чимало 
дискусій. Відзначимо, що для деяких категорій господарських спорів застосування такого 
засобу доказування дійсно має сенс, зокрема і для корпоративних спорів з оскарження рішень 
органів управління товариств. Прикладом цього є уже згадана проблема доведення факту 
фізичного недопуску учасників до участі у загальних зборах: для встановлення цих обставин, 
у сукупності з тими ж електронними доказами, можуть бути корисними саме показання свід-
ків. Закордоном також для вирішення корпоративних спорів використовуються механізми, 
подібні до показань свідків, наприклад, афідевіт (письмове показання, що посвідчується 
нотаріусом або іншою уповноваженою особою). Так, посадова особа компанії може сформу-
вати афідевіт, в якому будуть міститися відомості про акціонерів і директорів компанії і якщо 
ця інформація не зберігається в державному реєстрі, саме такий документ може підтверджу-
вати корпоративну структуру [5, с. 154]. Тож, застосування такого засобу доказування, дійсно, 
набуває особливого сенсу саме для корпоративних спорів. Останні вирізняються з поміж 
інших категорій господарських справ тим, що базуються на специфічних відносинах, для 
яких характерною є персональна взаємодія ряду осіб – між учасниками юридичної особи, 
посадовими особами, юридичною особою та її учасниками. Показання свідків – засіб доказу-
вання, який може бути цілком відповідним такій природі правовідносин.

Однак, незважаючи на доцільність використання показань свідків у корпоративних 
спорах, варто усвідомлювати виключний характер таких доказів у господарському процесі 
та ризики, пов’язані з їх використанням. Перш за все, зважаючи на природу корпоративних 
спорів як таких, що виникають з відносин всередині конкретної юридичної особи (що при 
цьому є стороною справи), при наданні показань її учасниками, посадовими особами, пра-
цівниками завжди залишатиметься ризик отримання недостовірних відомостей. Усі перелі-
чені особи мають тісний прямий зв’язок з юридичною особою, тож, високою є ймовірність 
повідомлення ними даних, які відповідатимуть інтересам такої юридичної особи чи їх влас-
ним інтересам щодо вирішення спору. 
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Крім того, більшість обставин, які підлягають доказуванню у корпоративних спорах 
цієї категорії (як і господарських спорах загалом) мають підтверджуватися певними доку-
ментами чи висновками експертів, а не показаннями свідків. У цьому контексті варто керу-
ватися правилом, визначеним у ч. 2 ст. 87 ГПК України, за яким на підставі показань свідків 
не можуть встановлюватися обставини (факти), які відповідно до законодавства або звичаїв 
ділового обороту відображаються (обліковуються) у відповідних документах [1]. Прикла-
дом застосування цього правила у корпоративних спорах є висновок, наведений Верховним 
Судом у Постанові від 29.01.2019 у справі № 922/705/18: «покази свідків про те, що вони 
бачили в протоколі підписи не можуть підтверджувати обставини реєстрації учасника на 
загальних зборах та обставини оригінальності та автентичності підписів учасників товари-
ства, зокрема позивача, на протоколі загальних зборів, тобто як правильно зазначили суди ці 
обставини не можуть бути встановлені на підставі свідчень свідків. Такі обставини можуть 
бути встановлені лише на підставі письмового доказу – документу, в якому міститься такий 
підпис» [16]. Наведений підхід є справедливим і підтверджується численними прикладами 
обставин, що не можуть встановлюватися на підставі показань свідків при вирішенні кор-
поративних спорів: належність способу та строку повідомлення про засідання органу кор-
поративного управління, зміст питань порядку денного, наявність чи відсутність кворуму, 
підписів на протоколі тощо. 

Тож, вважаємо, що запровадження інституту показань свідків у господарський про-
цес є позитивною новелою з точки зору розширення спектру джерел доказової інформації. 
Використання таких доказів може здійснюватися саме з метою забезпечення більш повного 
з’ясування та оцінки обставин справи, справедливого судового розгляду та створення розга-
луженої доказової бази. Однак, показання свідків – це засіб доказування, який має виключно 
субсидіарний, другорядний характер у господарському процесі з огляду на природу остан-
нього, має оцінюватися у сукупності з іншими доказами та не може виступати домінуючим 
чи, тим паче, єдиним джерелом даних для прийняття судового рішення. 

Окремо варто зупинитися не тільки на місці показань свідків у системі засобів доказу-
вання, а і на проблематиці їх нормативного регулювання. Перш за все, зауваження викликає 
процедура отримання показань свідків. Як передбачено ч. 3 ст. 88 ГПК України, показання 
свідка оформлюються у нотаріальній заяві, і не вимагається нотаріальне посвідчення під-
пису сторін, третіх осіб, їх представників, які дали згоду на допит їх як свідків. Можливість 
викликати свідка для допиту за ініціативою суду чи за клопотанням учасника справи допус-
кається лише за умов, що викладені у заяві обставини суперечать іншим доказам або викли-
кають у суду сумнів щодо їх змісту, достовірності чи повноти (ч. 1 ст. 89 ГПК України) [1]. 
Наведені норми свідчать про те, що за загальним правилом процес отримання показань свід-
ків відбувається без участі обох сторін, окрім випадків виклику свідка до суду за виняткових 
умов. Відповідно, учасники справи не мають права бути присутніми при наданні свідком 
своїх показань, ставити йому питання, фіксувати можливі порушення та взагалі будь-яким 
чином брати участь у ході збору показань. 

На наш погляд, така закрита процедура отримання показань свідків несе в собі одразу 
декілька загроз. По-перше, такий порядок не відповідає принципам господарського судо-
чинства, зокрема, засадам змагальності та об’єктивності судового розгляду. Оцінка доказів 
судом ґрунтується на всебічному, повному, об’єктивному та безпосередньому дослідженні 
наявних у справі доказів (ч. 1 ст. 86 ГПК України) [1]. Натомість, за наявного правового 
регулювання, як учасники справи позбавлені можливості брати участь у процедурі отри-
мання показань свідків, так і суд – безпосередньо досліджувати такі докази, лише якщо 
свідок не буде викликаний у судове засідання. По-друге, запроваджена процедура зумовлює 
високий ризик отримання недостовірних свідчень та, у результаті, спотворення доказової 
бази. Як було зазначено, свідками у корпоративних спорах здебільшого виступають особи, 
які перебувають у тісному зв’язку та певній залежності від юридичної особи – сторони 
спору. А отже, за наявності наведеної непрозорої процедури, залишатиметься ризик надання 
недобросовісною стороною разом з першою заявою по суті спору ряду заяв з показаннями 
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свідків, що відображають інтереси такої сторони. Про існування даної проблеми зазначав 
і О. Подцерковний, який наголошує, що при отриманні афідевіту свідка, на відміну від укра-
їнської процедури, гарантується участь обох сторін, що впливає на правдивість показань. 
Для уникнення ризику зловживань, вчений пропонує надати право іншим учасникам справи 
брати участь у процедурі нотаріального посвідчення заяви свідка [6, с. 40]. Ми підтримуємо 
дану пропозицію та вважаємо необхідним включити до ч. 3 ст. 88 ГПК України право сто-
рін, третіх осіб, їх представників бути присутніми при отриманні показань свідків, ставити 
запитання свідку, які разом з відповідями мають зазначатися у нотаріальній заяві, фіксувати 
порушення. Дані зміни дозволять забезпечити змагальність процесу отримання показань 
свідків та нівелювати ризики викривлення доказової бази. 

Деякі зауваження викликає також процедура письмового опитування учасників 
справи як свідків. За ч. 5 ст. 90 ГПК України, учасник справи має право відмовитися від 
надання відповіді на поставлені запитання, у тому числі, якщо поставлене запитання не сто-
сується обставин, що мають значення для справи [1]. Погоджуємося з позицією О. Фонової, 
що вказане положення є по суті перекладенням на свідка обов’язку суду щодо встановлення 
обставин у справі, а також накладає на свідка додатковий обов’язок попереднього ознайом-
лення з матеріалами справи, чим обтяжує його статус [8, с. 80]. Визначення пов’язаності 
певного запитання з обставинами, що мають значення для справи – це, по суті, оцінка того, 
чи входить запитувана інформація до предмету доказування, а отже, чи будуть отримані 
дані вважатися належним доказом. Тоді як оцінка належності доказів – це обов’язок суду, 
прямо закріплений ст. 86 ГПК України. Натомість, наразі механізм письмового опитування 
покладає не на суд, а на свідка тягар оцінки тих чи інших обставин і своїх потенційних 
показань як належного доказу. Задля усунення цих недоліків, пропонуємо виключити п. 2 
ч. 5 ст. 90 ГПК України.

Висновки. Особлива природа корпоративних відносин обумовлює специфіку доказів 
у корпоративних спорах, зокрема у їх найпоширенішій категорії – спорах щодо оскарження 
рішень органів управління товариств:

– основним письмовим доказом є протокол органу корпоративного управління 
(загальних зборів, наглядової ради, виконавчого органу), який фіксує обставини проведення 
засідання (зборів) та одночасно виступає формою рішення і предметом оскарження. Спектр 
письмових доказів у корпоративних спорах досліджуваного виду різниться залежно від 
обставин, якими обґрунтовується порушене корпоративне право;

– використання речових доказів є рідкісним для корпоративних спорів, окрім дослі-
дження у такій якості документів. Оцінка документу залежить від того, які його ознаки набу-
вають значення для вирішення справи: інформативні ознаки (зміст протоколу для з’ясування 
обставин проведення загальних зборів, кворуму, порядку денного тощо) вказують на дослі-
дження документу як письмового доказу, а матеріальні ознаки (властивості документа як 
предмета – наявність підробки підпису, підчисток тощо) – як речового доказу;

– електронні докази набуватимуть усе більшого значення у спорах даного виду 
з огляду на останні зміни корпоративного законодавства та стрімкі темпи розвитку сучасних 
технологій. У той же час, відмічається ряд проблем застосування таких доказів: щодо оцінки 
їх автентичності, доведення часу та місця створення оригіналу, ідентифікації особи автора 
тощо. З огляду на це, пропонується закріпити у господарському процесуальному законодав-
стві чіткі вимоги до оформлення та реквізитів електронних доказів;

– висновки експертів у корпоративних спорах варто розглядати як засіб доказування, 
що сприяє підтвердженню чи спростуванню сили інших доказів, а також встановленню 
обставин, для з’ясування яких необхідними є спеціальні знання. Разом з тим, висновки екс-
пертів мають застосовуватися судом не безумовно, а з врахуванням інших належних доказів 
у справі;

– запровадження інституту свідків у господарський процес є позитивним кроком для 
вирішення корпоративних спорів, природі яких відповідає такий засіб доказування. Однак, 
його використання має здійснюватися у чітких межах: показання свідків є засобом доказу-
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вання, що має виключний та субсидіарний характер, доповнює доказову базу, але не може 
бути єдиним чи домінуючим джерелом даних. Потребує удосконалення процедура отри-
мання показань свідків, яка наразі є закритою, обмежує права учасників справи та ство-
рює ризики збору недостовірної інформації. З метою усунення цих недоліків, пропонується 
викласти ч. 3 ст. 88 ГПК України у наступній редакції: «Підпис свідка на заяві посвідчується 
нотаріусом. Не вимагається нотаріальне посвідчення підпису сторін, третіх осіб, їх пред-
ставників, які дали згоду на допит їх як свідків. Сторони, треті особи, їх представники 
мають право бути присутніми при отриманні показань свідка, ставити питання свідку, 
які разом з відповідями зазначаються у заяві, фіксувати порушення процедури отримання 
показань». Також викликає зауваження чинна наразі процедура письмового опитування 
учасників справи як свідків, яка покладає на них обов’язки, що мають належати суду, та 
створює ризики неефективності даного інструменту загалом. З огляду на це, пропонуємо 
виключити п. 2 ч. 5 ст. 90 ГПК України. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ҐЕНДЕРНОГО БАЛАНСУ В УМОВАХ COVID-19:  
СУЧАСНІ ВИКЛИКИ

Мета цієї статті передбачає аналіз проблемних аспектів щодо забезпечення 
ґендерного балансу при реалізації права на працю з урахуванням сучасних 
викликів. В умовах глобалізації, яка сьогодні відбувається в усіх сферах жит-
тєдіяльності суспільства та в умовах світової фінансової кризи, особливого 
значення набувають процеси збалансованого розвитку ринку праці. Важливим 
етапом розвитку сучасного суспільства є забезпечення переходу України до 
сталого соціального розвитку, який потребує формування державної політики 
з урахуванням ґендерного компонента, тобто оцінки стратегії державної полі-
тики з позиції ґендерної рівності. Основний вектор реалізації завдань держав-
ної політики в напрямі ґендерної рівності сприяє досягненню Глобальних цілей 
сталого розвитку, проголошених Організацією Об’єднаних Націй (далі – ООН) 
у резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1 і підтри-
маних Україною відповідно до Указу Президента України «Про Цілі сталого 
розвитку України на період до 2030 року».

Розвиток ґендерного законодавства в Україні відбувається досить швидкими 
темпами. Серед зобов’язань, які взяла на себе країна перед Європейським спів-
товариством, є реалізація жінками і чоловіками рівних прав та можливостей. 
Україна останніми роками значно прогресує у вивченні та осмисленні ґендер-
ної проблематики. Нині державна політика орієнтується на створення рівних 
можливостей для жінок і чоловіків, при цьому вона проводиться з урахуванням 
міжнародних актів, ратифікованих Україною.

Необхідно зазначити, що у проєкті Трудового кодексу України визначено 
низку положень, які суперечать положенням Директиви та можуть стати підста-
вами для нібито законних звільнень жінок і погіршити їхнє становище на ринку 
праці. Слід зауважити, що, крім проблем жіночої зайнятості, ґендерний дисба-
ланс зберігається і в оплаті праці, і в кар’єрному зростанні. Один з механізмів, 
через який сформувався розрив в оплаті праці жінок і чоловіків ‒це горизон-
тальна гендерна сегрегація, тобто концентрація переважно жінок в одних сфе-
рах зайнятості і переважно чоловіків в інших, створення «ніш», які вважаються 
«традиційно жіночими» або «традиційно чоловічими». В останній період ми 
чітко прослідковуємо ґендерні економічні наслідки завдані COVID-19 що спри-
чинили підвищення психологічного стресу та невпевненості в майбутньому для 
кожного працівника.

З урахуванням викладеного, слід зазначити, що досягнення ґендерного 
балансу при реалізації права на працю з урахуванням викликів які постають 
останнім часом перед українським суспільством потребують чіткого механізму 
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який повинен базуватися на міжнародному досвіді, національних стандартах 
та пропозиціях українського бізнесу адже не тільки державна сфера зайнятості, 
а й приватні структури повинні сприяти реалізації ґендерних програм у різних 
сферах з метою забезпечення економічної стабільності та укріплення держав-
ного розвитку. Тільки за таких умов можна досягти прогресивного результату 
як в економічній, так і в соціальній та політичній сферах розвитку українського 
суспільства.

Ключові слова: дискримінація, ґендерна рівність, ґендерні стереотипи, ґен-
дерний баланс, скляна скеля.

Koliesnik T. V. Ensuring gender balance in covid-19: current challenges
The purpose of this article is to analyze the problematic aspects of ensuring gender 

balance in the exercise of the right to work in the light of current challenges. In 
the context of globalization, which is happening today in all spheres of society and in 
the global financial crisis, the processes of balanced development of the labor market 
are of particular importance. An important stage in the development of modern 
society is to ensure Ukraine's transition to sustainable social development, which 
requires the formation of public policy taking into account the gender component, 
ie the assessment of public policy strategy from the standpoint of gender equality. 
The main vector of implementation of public policy goals in the direction of gender 
equality contributes to the achievement of the Global Sustainable Development 
Goals, proclaimed by the United Nations (hereinafter – the UN) in the UN General 
Assembly Resolution of September 25, 2015 № 70/1 and supported by Ukraine in 
accordance with Presidential Decree Of Ukraine "On the Sustainable Development 
Goals of Ukraine until 2030".

The development of gender legislation in Ukraine is proceeding at a fairly rapid 
pace. Among the country's commitments to the European Community is the realization 
of equal rights and opportunities for women and men. In recent years, Ukraine has 
made significant progress in studying and understanding gender issues. Currently, 
public policy is focused on creating equal opportunities for women and men, and it is 
conducted in accordance with international instruments ratified by Ukraine.

It should be noted that the draft Labor Code of Ukraine contains a number 
of provisions that contradict the provisions of the Directive and may be grounds for 
the alleged legal dismissal of women and worsen their position in the labor market.

It should be noted that, in addition to the problems of women's employment, 
gender imbalance persists in both wages and career growth. One of the mechanisms 
that led to the gender pay gap is horizontal gender segregation, ie the concentration 
of predominantly women in some areas of employment and predominantly men 
in others, the creation of "niches" that are considered "traditionally female" or 
"traditionally male". Recently, we have been closely monitoring the gender economic 
consequences of COVID-19, which have led to increased psychological stress 
and uncertainty in the future for each employee.

Given the above, it should be noted that achieving a gender balance in the exercise 
of the right to work, taking into account the recent challenges facing Ukrainian society 
requires a clear mechanism based on international experience, national standards 
and proposals of Ukrainian business not only public employment and private entities 
should promote gender programs in various fields in order to ensure economic stability 
and strengthen state development. Only under such conditions can a progressive 
result be achieved in the economic, social and political spheres of development 
of Ukrainian society.

Key words: discrimination, gender equality, gender stereotypes, gender balance, 
glass ceiling.



110

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

Вступ. В умовах глобалізації, яка сьогодні відбувається в усіх сферах життєдіяльності 
суспільства та в умовах світової фінансової кризи, особливого значення набувають процеси 
збалансованого розвитку ринку праці. Важливим етапом розвитку сучасного суспільства 
є забезпечення переходу України до сталого соціального розвитку, який потребує форму-
вання державної політики з урахуванням ґендерного компонента, тобто оцінки стратегії дер-
жавної політики з позиції ґендерної рівності. Основний вектор реалізації завдань державної 
політики в напрямі ґендерної рівності сприяє досягненню Глобальних цілей сталого роз-
витку, проголошених Організацією Об’єднаних Націй (далі – ООН) у резолюції Генеральної 
Асамблеї ООН від 25 вересня 2015 р. № 70/1 і підтриманих Україною відповідно до Указу 
Президента України «Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року» [1].

Сьогодні надто часто стратегії змін приймаються з огляду на їхню успішність в іншому 
контексті, при цьому не враховуються чинники, що є актуальними та доцільними для наці-
онального законодавства. Вивчати досвід зарубіжних країн, безумовно, важливо, але це не 
означає копіювати успішні стратегії з одного контексту в інший. Фактори успіху мають бути 
проаналізовані та розтлумачені. Це означає, що потрібно зрозуміти, чому певна стратегія 
спрацювала в європейській країні, та розглянути, чи є в нашій країні умови, що уможливили 
б її успіх. Деякі складові дієвої методики, можливо, треба буде змінити з метою забезпе-
чення доцільності та прийнятності в межах національного законодавства з метою відсторо-
нення від застарілих стереотипів, зумовлених ґендерною нерівністю, та забезпечення реа-
лізації програм ґендерного балансу. Деякі питання обраної теми досліджувалися у працях 
вітчизняних учених, зокрема М. В. Ворони, О. В. Іващенка, І. В. Єфанової, Е. М. Лібано-
вої, О.Є. Костюченко, О. В. Макарова, Т. О. Марценюк, Т. М. Розумей, А. М. Фесенко та 
ін. Не применшуючи значення наукових праць зазначених науковців, слід наголосити, що 
тема забезпечення ґендерної балансу на ринку праці є актуальною та має низку дискусійних 
питань, що зумовлені COVID-19, тому її подальше дослідження видається доцільним.

Постановка завдання. Відповідно до чітко сформульованої та належно актуалізо-
ваної тематичної проблеми, є узагальнення основних положень, що спрямовані на забезпе-
чення ґендерного балансу під час реалізації права на працю з урахуванням сучасних викли-
ків в різних соціально-економічних сферах та окреслено стратегії запобігання та протидії 
ґендерній нерівності шляхом використання правових норм національного законодавства.

Результати дослідження. Розвиток ґендерного законодавства в Україні відбувається 
досить швидкими темпами. Серед зобов’язань, які взяла на себе країна перед Європейським 
співтовариством, є реалізація жінками і чоловіками рівних прав та можливостей. Україна 
останніми роками значно прогресує у вивченні та осмисленні ґендерної проблематики. Нині 
державна політика орієнтується на створення рівних можливостей для жінок і чоловіків, 
при цьому вона проводиться з урахуванням міжнародних актів, ратифікованих Україною. 
Це, зокрема, Загальна декларація прав людини 1948 р.; Міжнародний пакт про громадські та 
політичні права 1966 р.; Статут Організації Об’єднаних Націй 1945 р.; Декларація про лікві-
дацію дискримінації стосовно жінок 1967 р.; Конвенція про боротьбу з торгівлею людьми та 
з експлуатацією проституції третіми особами 1949 р.; Конвенція про ліквідацію усіх форм 
дискримінації стосовно жінок 1979 р.; Конвенція про захист прав людини й основоположних 
свобод 1950 р.; Пекінська декларація 1995 р. та інші. Проте питанню забезпечення в укра-
їнському суспільстві ґендерної рівності має приділятися більше уваги з огляду на обраний 
напрямок роботи Президента та Уряду України в Євроінтеграційному векторі. Відповідно, 
розвиток та вдосконалення законодавства в частині ґендерної складової є досить важливим 
завданням, що поставлено перед нашою державою міжнародною спільнотою.

За даними звіту Всесвітнього економічного форуму (World Economic Forum) Індекс 
гендерного розриву у 2021 році в країні значно збільшився. Україна втратила 15 позицій 
і в порівняння з 2019 роком з 59-го місця посіла 74 місце серед 156 країн. Принагідно зазна-
чити, що показники освіти та здоров'я знаходяться на високому рівні, а ось політична залу-
ченість та економічні можливості відстають. У звіті зазначено, що надзвичайна ситуація 
у галузі охорони здоров’я та пов’язаний з пандемією економічний спад вплинув на жінок 
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сильніше, ніж на чоловіків, а також знову утворився гендерний розрив у галузях, де вже 
вдавалося можна досягнути паритету [2].

У суспільному житті прояви нерівності, дискримінації за ознакою статі – це ґендерні 
стереотипи, які в українському соціумі нерідко замовчуються, що є негативною тенденцією. 
Разом із наявністю в Україні потужного жіночого руху та жіночих об’єднань, спілок необ-
хідно визнати недостатньою кількість організацій, які зосереджуються на захисті прав чоло-
віків, що може бути наслідком практичної відсутності в публічному дискурсі питання про 
дискримінацію чоловіків. 

Хибною є також думка, що ґендерна рівність зводиться до утвердження прав жінок 
щодо реалізації себе на ринку праці чи в політиці. Необхідним є висвітлення цієї проблеми 
як проблеми вибору жінки і чоловіка, при цьому самодостатнім є будь-яке законне бажання 
жінки або чоловіка всупереч суспільно прийнятим стереотипам щодо професії, соціальної 
ролі, типів поведінки. На сьогодні в суспільстві часто бракує розуміння, що жінка або чоло-
вік, які обрали для себе основний шлях у житті через кар’єру або виховання дітей, мають 
право на повагу та свободу від упереджень незалежно від змісту цього вибору [3].

Слід зазначити, що інтерпретація положень міжнародних правових актів, які стосу-
ються зазначеної проблематики, у контексті трудових правовідносин потребує деталізації. 
По-перше, міжнародним договором, метою якого є ефективний захист прав людини, а саме 
Європейською конвенцією з прав людини і основоположних свобод, установлено абсолютне 
право кожного на реалізацію прав, закріплених в її положеннях (ст. 14 Конвенції), та прав, 
передбачених національним законом (ст. 1 Протоколу № 12 до Конвенції) [4]. По-друге, 
доцільно зауважити, що положення зазначених статей не містять посилань на можливі 
обмеження, що допускаються з будь-якою метою (на противагу, скажімо, праву на свободу 
вираження поглядів, право на мирні зібрання). Однак це не означає, що в контексті трудо-
вих відносин вимагається сліпе дотримання принципу ґендерної рівності, тобто рівності на 
підставі статі. Фізіологічно представники статей є настільки різними, що закріплення подіб-
ної рівності було б певною ілюзією, яку неможливо виконати. Відповідно до ст. 1 Конвенції 
№ 111 про дискримінацію у сфері праці і занять, «будь-яка диференціація, недопущення чи 
надання переваги щодо певної роботи, заснованої на специфічних вимогах такої, не може 
вважатись дискримінацією» [5]. Ця норма акцентує увагу на доречному застереженні, що, 
у свою чергу, підтверджує важливість дотримання ґендерного балансу в реалізації осново-
положних прав і свобод незалежно від статі [5]. 

Ґендерний баланс ‒ це фактичний, або такий, що планується, стан справ, під час якого 
вирівнюється соціальне, економічне, політичне становище жінок і чоловіків. Установлення 
ґендерного балансу базується на сукупності ключових показників, серед яких найбільше 
значення мають рівномірний розподіл доходів, представництво на управлінських і полі-
тичних посадах, рівень завантаженості в домашньому господарстві та суспільних справах, 
здобутий рівень освіти, рівень захворюваності, тривалість життя. В Україні останнім часом 
розширено доступ жінок до більш як 450 професій та посад шляхом усунення дискриміна-
ційних норм.

Слід констатувати, що наразі найбільші досягнення у сфері ґендерної рівності спосте-
рігаються на законодавчому рівні. Проте в багатьох інших галузях у практичному втіленні 
суттєвого прогресу досягти не вдалося, що й зумовлює низькі позиції України в міжнарод-
них рейтингах із ґендерної рівності та значне відставання від європейських показників. 
В Україні, як і раніше, для жінок існують реальні перешкоди на ринку праці, і їхнє коріння 
знаходиться у самій системі організації зайнятості та у проблемах, з якими стикаються 
жінки, прагнучи поєднати професійну діяльність із материнством та виконанням сімейних 
обов’язків. 

Імплементації Директиви № 92/85/ЄЕС про вжиття заходів з поліпшення безпеки та 
охорони здоров’я на виробництві вагітних працівниць, працівниць, які нещодавно народили 
або годують, була здійснена у зв’язку з необхідністю правової регламентації додаткових 
гарантій для працівниць у сфері безпеки праці та охорони здоров’я, виходячи з їхньої репро-
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дуктивної функції, необхідності створення умов для народження здорових дітей [6]. Слід 
зазначити, що в цілому положення Директиви, які визначають її цілі, враховано в націо-
нальному законодавстві. Передбачено як загальні норми, що регламентують рівність чоло-
віків та жінок у сфері праці (Конституція України; Закон України «Про забезпечення рівних 
прав та можливостей жінок і чоловіків»; Закон України «Про засади запобігання та протидії 
дискримінації в Україні»), так і спеціальні норми, які визначають можливість здійснення 
позитивних дій як спеціальних законодавчих заходів, спрямованих на підвищення гаран-
тій для забезпечення рівності можливостей окремих соціальних груп, у тому числі жінок 
(Закон України «Про зайнятість населення»; Закон України «Про охорону праці»; Кодекс 
законів про працю України (далі – КЗпП), глава XII «Праця жінок»). Відповідно, у трудо-
вому законодавстві України встановлено необхідність спеціального правового регулювання 
праці вагітних жінок (частково також жінок, які годують): а) зниження норм виробітку та 
норм обслуговування відповідно до медичного висновку (ч. 1 ст. 178 КЗпП), б) переведення 
на іншу роботу, яка є легшою і виключає вплив несприятливих виробничих факторів, зі збе-
реженням середнього заробітку за попередньою роботою (ч. 1 ст. 178 КЗпП); в) звільнення 
від роботи зі збереженням середнього заробітку до вирішення питання про переведення на 
легшу роботу (ч. 2 ст. 178 КЗпП); г) встановлення неповного робочого часу на прохання 
вагітної жінки (ст. 56 КЗпП) [7].

Необхідно зазначити, що у проєкті Трудового кодексу України (далі – проєкт ТК 
України) визначено низку положень, які суперечать положенням Директиви та можуть стати 
підставами для нібито законних звільнень жінок і погіршити їхнє становище на ринку праці: 
ст. 109 проєкту ТК України дозволяє розірвання трудового договору за ініціативою робо-
тодавця на загальних підставах, передбачених ст. 92 проєкту, з працівниками із сімейними 
обов’язками, які мають дітей віком до трьох років, а у випадках, передбачених частиною 
другою ст. 198 проєкту, – до шести років або дитину з інвалідністю, з одинокими матерями 
(батьками), які мають дітей віком до 15 років; у ст. 175 проєкту з часу, що враховується до 
стажу, який дає право на щорічну основну відпустку, виключено відпустку для догляду за 
дитиною до досягнення нею трирічного віку [8].

Принагідно зазначити, що за своїм змістом директива ЄС у частині забезпечення ґен-
дерної рівності та недискримінації за ознакою статі спрямована на вирівнювання правового 
становища працівників обох статей, а диференціація умов праці зумовлена життєвими обста-
винами (фактичними, фізіологічними). Саме таке вирівнювання повинно забезпечуватися на 
рівні національного законодавства, й Україна в цьому питанні не є винятком [9, с. 254]. Слід 
зауважити, що, крім проблем жіночої зайнятості, ґендерний дисбаланс досить чітко просте-
жується і в оплаті праці. Один з механізмів, через який сформувався розрив в оплаті праці 
жінок і чоловіків ‒ це горизонтальна гендерна сегрегація, тобто концентрація переважно 
жінок в одних сферах зайнятості і переважно чоловіків в інших, створення «ніш», які вважа-
ються «традиційно жіночими» або «традиційно чоловічими». Останнім часом ми чітко про-
слідковуємо негативні економічні наслідки завдані COVID-19, що спричинили поглиблення 
ґендерного дисбалансу та підвищення психологічного стресу для кожного працівника. Всі 
ці та багато інших проблем актуалізують потребу пошуку нових шляхів та напрямів щодо 
законодавчого регламентування окреслених питань. 

Принагідно зазначити, що забезпечення рівності у ставленні шляхом заборони непря-
мої дискримінації в національному законодавстві фактично не відображено. Відповідно до 
ст. 1 Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», непряма 
дискримінація – це ситуація, за якої внаслідок реалізації чи застосування формально ней-
тральних правових норм, критеріїв оцінки, правил, вимог чи практики для особи та/або 
групи осіб за їхніми певними ознаками виникають менш сприятливі умови або становище, 
порівнюючи з іншими особами та/або групами осіб, крім випадків, коли їх реалізація чи 
застосування має правомірну, об’єктивно обґрунтовану мету, способи досягнення якої 
є належними та необхідними [10]. Але чіткого механізму реальної протидії непрямій дис-
кримінації на жаль не визначено. Поняття «непряма дискримінація» взагалі не застосову-
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ється в Законі України «Про забезпечення рівних прав і можливостей жінок та чоловіків». 
Також особливого аналізу потребує забезпечення й унормування умов праці працюючих 
жінок (вагітних та жінок, що знаходяться у соціальній відпустці по догляду за дитиною) та 
умов часткової зайнятості. Зазначений Закон України містить декілька статей, що регулю-
ють правовідносини у сфері дії Директиви № 92/85/ЄЕС (ст. 17 «Забезпечення рівних прав 
та можливостей жінок і чоловіків у праці та одержанні винагороди за неї»; ст. 18 «Забезпе-
чення рівних можливостей під час укладання колективних договорів та угод»). Водночас, 
база нормативно-правових актів, що регулює трудові відносини у сфері дії цього закону, 
є дуже слабкою [11].

За інформацією Державної служби статистики, в середньому жінки отримують 79,3% 
заробітної плати чоловіків. Найбільша різниця – 62% від зарплати – у сфері мистецтва, 
спорту та розваг. Гендерний розрив у зарплатні навіть у Європейському Союзі наразі стано-
вить 14,1%. З одного боку, це пояснюється відносно низькооплачуваними сферами, в яких 
вони найбільше зайняті, – освіта, охорона здоров’я. Слід зауважити, що навіть у високо-
оплачуваних сферах жінки, як правило, працюють на нижчих посадах. В Європейському 
Союзі менше 8% керівників провідних компаній – жінки. Безумовно основна причина не 
тільки втому незначний відсоток жінок володіє необхідними знаннями чи навичками для 
керівництва. А в тім, що у суспільстві й досі панують гендерні стереотипи щодо ролі та 
місця жінки. Це називають феноменом «скляної стелі»: в певний момент перед жінками 
в їхній професійній діяльності постає невидима перепона, що пов’язана з материнством 
та психологічними тиском з боку роботодавців, які з пересторогою ставляться до керівних 
посад для жінок. Але безумовно настав час активно змінювати ці стереотипи та рухатися 
впевнено шляхом впровадження нових тенденцій. Досить прогресивними у цьому напрямку 
щодо руйнації «скляної скелі» є кроки запроваджені в країнах з розвиненою ринковою еко-
номікою. Так, Франція ухвалила закон, який вводить їх на керівні посади у бізнесі. Закон 
зобов’язує всі компанії з кількістю співробітників понад 1000 осіб мати не менше 30% жінок 
серед керівників вищої ланки до 2027 року та 40% жінок – до 2030 року. Невиконання загро-
жує компаніям фінансовими санкціями. 

Слід наголосити, що в Кодексі законів про працю України не закріплено права на 
рівну оплату праці чоловіків та жінок. У ст. 2 КЗпП України передбачено лише право на 
працю як право на одержання роботи з оплатою праці не нижче встановленого державою 
мінімального розміру, включаючи право на вільний вибір професії, роду занять і роботи. 
При цьому позитивним аспектом є прийняття Закону України «Про внесення зміни до 
Кодексу законів про працю України щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання 
та протидії дискримінації з правом Європейського Союзу» [12], яким до КЗпП України 
було внесено зміни у ст. 2-1 КЗпП, закріпивши принцип рівності трудових прав громадян 
України, а саме: заборону будь-якої дискримінації у сфері праці, зокрема порушення прин-
ципу рівності прав і можливостей, пряме або непряме обмеження прав працівників, у тому 
числі й залежно від статі.

Однак слід зазначити, що на практиці не передбачено механізму його реалізації у 
сфері забезпечення рівного підходу до оплати праці чоловіків та жінок. Так, глава VII КЗпП 
«Оплата праці» не враховує ґендерного аспекту. Наразі не було внесено змін до Закону Укра-
їни «Про оплату праці», які зважали б на ґендерний аспект і передбачали принцип рівності 
в оплаті праці чоловіків та жінок. Аналізуючи норми чинного законодавства, Конвенції Між-
народної організації праці та антидискримінаційні директиви ЄС, вбачаємо низку прогалин, 
що потребують законодавчого врегулювання на національному рівні та розроблення чіткого 
механізму дій, спрямованих на протидію дискримінації за ознакою статі та які полегшить 
зіставлення цінності різного виду професій. 

Висновки. З урахуванням викладеного, слід зазначити, що досягнення ґендерного 
балансу при реалізації права на працю з урахуванням викликів які постають останнім часом 
перед українським суспільством потребують чіткого механізму який повинен базуватися на 
міжнародному досвіді, національних стандартах та пропозиціях українського бізнесу адже 



114

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

не тільки державна сфера зайнятості, а й приватні структури повинні сприяти реалізації 
ґендерних програм у різних сферах з метою забезпечення економічної стабільності та укрі-
плення державного розвитку. Тільки за таких умов можна досягти прогресивного результату 
як в економічній, так і в соціальній та політичній сферах розвитку українського суспільства.
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ДИСТАНЦІЙНА РОБОТА: ОКРЕМІ АСПЕКТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ

У статті досліджено особливості правового регулювання дистанційної 
роботи як однієї з нестандартних форм зайнятості в умовах ринкової економіки. 
Дистанційна робота набуває актуальності у зв’язку із розвитком інформацій-
но-комунікаційних мереж, розширенням ринку праці та збільшенням можливо-
стей найманих працівників для реалізації своєї здатності до праці без обов’яз-
кового визначення конкретного робочого місця. Крім того, зростання кількості 
працівників, які працюють дистанційно пов’язане також із поширенням панде-
мії COVID-19.

У статті здійснено аналіз чинного законодавства щодо визначення поняття 
«дистанційна робота» та особливостей її правового регулювання. Також автором 
проаналізовано наукові позиції щодо сутності поняття «дистанційна робота», 
її характерних ознак та видів. У статті проаналізовано позитивні та негативні 
наслідки застосування дистанційної роботи для працівників та роботодавців.

До основних ознак дистанційної роботи віднесено наступні: підставою 
виникнення трудових відносини є укладення трудового договору; індивідуаль-
ний характер роботи; працівник самостійно визначає робоче місце та несе від-
повідальність за створення належних умов праці; працівник самостійно розпо-
діляє робочий час з дотриманням норм законодавства щодо його максимальної 
тривалості; на працівника не поширюються правила внутрішнього трудового 
розпорядку; трудовим договором визначаються умови і строки забезпечення 
працівників необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засо-
бами захисту інформації; працівникам гарантується право на відпочинок.

Зроблено висновок щодо доцільності подальшого дослідження окремих 
питань дистанційної зайнятості, зокрема питань здійснення контролю за належ-
ним виконанням дистанційної роботи, а також гарантій прав сторін трудових 
правовідносин в умовах глобалізації світової економіки.

Ключові слова: нестандартні форми зайнятості, дистанційна робота, 
трудовий договір, працівник, роботодавець. 

Sloma V. M. Remote work: some aspects of legal regulation
The article examines the peculiarities of the legal regulation of the remote work 

as one of the non-standard forms of employment in a market economy. Remote 
work is becoming more relevant in connection with the development of information 
and communication networks, expanding the labour market and increasing the ability 
of employees to realize their ability to work without necessarily defining a specific 
job. In addition, the increase in the number of remote workers is also linked to 
the spread of the COVID-19 pandemic.

The article analyzes the current legislation to define the concept of "remote work" 
and the specifics of its legal regulation. The author also studies the scientific positions 
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on the essence of the concept of "remote work", its characteristics and types. The 
article has found out the positive and negative consequences of remote work for 
employees and employers.

The main features of remote work include the following: the basis for 
the employment relationship is the conclusion of an employment contract; individual 
nature of work; the employee determines the place of work independently and is 
responsible for creating appropriate working conditions; the employee distributes 
working hours in compliance with the law on its maximum duration independently; 
the rules of internal labour regulations are not applied to the employee; the employment 
contract determines the conditions and terms of providing employees with 
the necessary equipment, software and hardware, information security; employees 
are guaranteed the right to rest.

The conclusion is made on the expediency of further research of certain issues 
in the sphere of remote employment, in particular the problems of control over 
the proper performance of remote work, as well as guarantees of the parties’ rights to 
labour relations in the globalization of the world economy.

Key words: non-standard forms of employment, remote work, employment 
contract, employee, employer.

Вступ. Організаційною формою трудових відносин, а також важливим способом 
забезпечення прав працівників є трудовий договір, нормативне визначення якого закрі-
плено у ст. 21 КЗпП України [1]. На думку Т. М. Кириченко «трудовий договір – це дого-
вір між працівником та роботодавцем, відповідно до якого працівник зобов’язується осо-
бисто виконувати доручену йому роботу (трудову функцію), визначену цим договором 
на умовах, визначених у договорі, а роботодавець – надати працівникові роботу за цим 
договором, забезпечити безпечні й здорові умови праці, робити всі передбачені законо-
давством відрахування до державних органів, своєчасно, в повному обсязі виплачувати 
заробітну плату» [2, с. 135].

Водночас, у сучасних умовах набувають поширення нестандартні форми зайнято-
сті населення, до яких можна віднести й дистанційну роботу. Застосування такого виду 
зайнятості зумовлене тим, що із інтенсивним розвитком інформаційних технологій значна 
кількість працівників можуть виконувати роботу віддалено, плануючи свій час та збільшу-
ючи для себе можливості для додаткового заробітку. Крім того, застосування дистанційної 
праці збільшує можливості для окремих категорій працівників (особи з інвалідністю, вагітні 
жінки) реалізувати своє право на працю. Важливою є роль дистанційної праці у розширенні 
транскордонної мобільності робочої сили, коли можливість працювати на іноземного праце-
давця не пов’язана з вимушеною еміграцією та отриманням дозволів на працевлаштування 
в іншій країні [3, с. 96]. Також варто згадати про збільшення випадків застосування такого 
виду зайнятості в період поширення в Україні пандемії COVID-19. Саме пандемію можна 
вважати одним із факторів, які сприяли реформуванню національного законодавства у сфері 
регулювання трудових відносин.

Постановка завдання. Метою статті є комплексний аналіз основних питань право-
вого регулювання дистанційної роботи в сучасних умовах.

Результати дослідження. Поняття «дистанційна праця» може використовуватися 
для позначення двох явищ: 1) особливого режиму роботи, який може застосовуватися 
тимчасово за рішенням роботодавця або як вимушений засіб у випадку настання певних 
обставин, що загрожують життю чи здоров’ю людей; 2) особливої форми організації 
праці, до якої можуть залучатися не будь-які працівники, а лише ті, які в силу специфіки 
своєї трудової функції можуть постійно виконувати роботу поза місцем знаходження 
роботодавця [4].

Н. М. Вапнярчук розглядає дистанційну зайнятість як «нестандартну форму зайнято-
сті, засновану на гнучких соціально-трудових відносинах між працівником та роботодавцем 
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і яка відбувається у віртуальному середовищі з використанням інформаційних та комуніка-
ційних технологій» [5, с. 102]. 

На думку Г. В. Герасименко дистанційна зайнятість характеризується як регулярна 
або періодична зайнятість працівника поза межами традиційного робочого місця у примі-
щеннях роботодавця, що передбачає використання інформаційно-комунікаційних техно-
логій [6, с. 93].

Дистанційну зайнятість розглядають також як модель побудови трудових відносин 
у суспільстві, де переважає третинний сектор економіки (сфера послуг), основою якого 
є нові технології [7, с. 11].

Відповідно до ст. 2 Рамкової угоди соціальних партнерів ЄС щодо дистанційної 
роботи від 16.07.2002 року дистанційна робота розглядається як форма організації та/або 
виконання роботи з використанням інформаційних технологій у рамках трудового договору/
відносин, коли робота, яка може бути виконана у приміщеннях роботодавця, виконується 
поза межами цих приміщень на постійній основі [8].

Закон України «Про наукову і науково-технічну діяльність» у ч. 2 ст. 6 передбачає, 
що для наукових працівників і спеціалістів наукових установ та закладів вищої освіти може 
запроваджуватися дистанційний режим праці. Можливість запровадження дистанційного 
режиму праці в науковій установі (закладі вищої освіти) визначається в колективному дого-
ворі або рішенням керівника наукової установи (закладу вищої освіти) за погодженням 
з виборним органом первинної профспілкової організації [9].

Разом з тим, слід зазначити, що на законодавчому рівні питання дистанційної роботи 
не було врегульоване на достатньому рівні. КЗпП України не містив поняття «дистанційна 
робота» та «дистанційний працівник», а відповідно й правовий статус таких працівників 
певною мірою ототожнювався з правовим статусом працівників-надомників.

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удо-
сконалення правового регулювання дистанційної, надомної роботи та роботи із застосуван-
ням гнучкого режиму робочого часу» від 04.02.2021 р. [10] було внесено відповідні зміни до 
КЗпП України щодо особливостей врегулювання таких трудових відносин. Зокрема ст. 60-2 
КЗпП України визначає дистанційну роботу як форму організації праці, за якої робота вико-
нується працівником поза робочими приміщеннями чи територією власника або уповнова-
женого ним органу, в будь-якому місці за вибором працівника та з використанням інформа-
ційно-комунікаційних технологій. 

Для дистанційної роботи характерні такі ознаки: відносини є тривалими в часі; вико-
нуються на підставі трудового договору; виконуються за межами місцезнаходження під-
приємства, установи, організації; із застосуванням інформаційних технологій [11, с. 134]; 
працівник несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці на 
цьому місці; працівник розподіляє робочий час самостійно; не поширюються правила вну-
трішнього трудового розпорядку, якщо інше не визначено трудовим договором; обладнання, 
забезпечення програмно-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими 
засобами, порядок і строки подання такими працівниками звітів про виконану роботу тощо 
визначаються трудовим договором [12, с. 136-137].

Залучення працівника до дистанційної роботи здійснюється на підставі трудового 
договору, типова форма якого затверджена центральним органом виконавчої влади, що 
забезпечує формування державної політики у сфері трудових відносин. Відповідно до ч. 7 
ст. 60-2 КЗпП України порядок і строки забезпечення працівників, які виконують роботу 
дистанційно, необхідними для виконання ними своїх обов’язків обладнанням, програм-
но-технічними засобами, засобами захисту інформації та іншими засобами, порядок і строки 
подання такими працівниками звітів про виконану роботу, розмір, порядок і строки виплати 
працівникам компенсації за використання належних їм або орендованих ними обладнання, 
програмно-технічних засобів, засобів захисту інформації та інших засобів, порядок відшко-
дування інших пов’язаних з виконанням дистанційної роботи витрат визначаються трудо-
вим договором про дистанційну роботу. 
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Водночас, в окремих випадках виконання працівником дистанційної роботи може 
здійснюватись без укладення трудового договору у письмовій формі. Зокрема, дистанційна 
робота може запроваджуватися наказом (розпорядженням) власника або уповноваженого 
ним органу на час загрози поширення епідемії, пандемії, необхідності самоізоляції праців-
ника у випадках, встановлених законодавством, та/або у разі виникнення загрози збройної 
агресії, надзвичайної ситуації техногенного, природного чи іншого характеру (ч. 11 ст. 60-2 
КЗпП України). 

При дистанційній роботі працівник самостійно визначає робоче місце, а також само-
стійно несе відповідальність за забезпечення безпечних і нешкідливих умов праці. Норма-
тивно встановлене право працівника самостійно визначати робоче місце забезпечує йому 
можливість перебувати у комфортних для нього обставинах, виконувати роботу не обме-
жуючись при цьому територією певної держави. Водночас, відповідно до ч. 3 ст. 60-2 КЗпП 
України укладення трудового договору про дистанційну роботу за наявності небезпечних 
і шкідливих виробничих (технологічних) факторів забороняється.

Не дивлячись на те, що працівник виконує роботу з межами приміщення робото-
давця, останній повинен гарантувати вжиття заходів, спрямованих на попередження ізо-
льованості дистанційних працівників від решти робочого колективу компанії, наприклад, 
надаючи їм можливості для регулярних зустрічей із колегами та отримання інформації 
про компанію [8].

При дистанційній роботі працівник самостійно розподіляє робочий час з умовою, що 
загальна тривалість робочого часу не перевищуватиме норм, визначених статтями 50 та 51 
КЗпП України. Такий підхід у даному контексті означає, що працівник самостійно визна-
чає власний режим робочого часу та часу відпочинку. Як зазначає М. І. Іншин «працівник 
оптимізовує співвідношення робочого часу і часу відпочинку, працівник не витрачає час, на 
такі його обов’язкові затрати, як поїздка на роботу чи робоча перерва. Тобто, по суті, кожен 
працівник контролює свій час, пристосовує його до свого стилю життя та до власних потреб. 
У такому випадку задовольняються інтереси і самого працівника, і роботодавця, адже голов-
ним критерієм роботи працівника є результативність і виконання задач згідно тих часових 
обмежень, які встановив роботодавець» [13, с. 49].

Також працівникам, які працюють дистанційно, гарантується право на відпочинок. 
Зокрема, відповідно до ч. 9 ст. 60-2 працівнику, який виконує дистанційну роботу, гаран-
тується період вільного часу для відпочинку (період відключення), під час якого праців-
ник може переривати будь-який інформаційно-телекомунікаційний зв’язок з власником або 
уповноваженим ним органом, і це не вважається порушенням умов трудового договору або 
трудової дисципліни. Період вільного часу для відпочинку (період відключення) визнача-
ється у трудовому договорі про дистанційну роботу.

Варто звернути увагу також на передбачене ч. 10 ст. 60-2 КЗпП України право праців-
ника вимагати від власника підприємства, установи, організації або уповноваженого ним 
органу тимчасове, строком до двох місяців, переведення на дистанційну роботу, якщо на 
робочому місці стосовно нього були вчинені дії, що містять ознаки дискримінації. Водночас 
працівник повинен навести факти застосування щодо нього дискримінації чи інших форм 
насильства. Дане нормативне положення спрямоване на гарантування суб’єктивних прав 
працівників та їх захист. 

Безперечно, застосування дистанційної праці має як позитивні, так і негативні 
наслідки. На думку М. І. Іншина до переваг такої форми зайнятості працівників нале-
жать: 1) здійснення трудової функції у віртуальному середовищі з використанням 
інформаційних та комунікаційних технологій; 2) гнучкий графік роботи, що означає 
можливість оптимізації робочого часу, а також самостійного визначення працівником 
часу відпочинку; 3) вільний вибір робочого місця та спокійна робоча обстановка, яка 
включає у тому числі й зменшення ймовірності конфліктів з колегами і (або) керівниц-
твом та можливість вирішення сімейних проблем, наприклад у разі необхідності здійс-
нення догляду за дітьми; 4) економічні фактори, зокрема скорочення витрат на поїздки 
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на роботу чи на харчування; 5) можливість роботи без укладання довгострокового тру-
дового договору, у разі небажання зв’язувати себе тривалими формами співробітництва 
як працівником, так і роботодавцем [13, с. 48-49].

О. Гулевич до позитивних наслідків відносить: вільний вибір робочого часу; спокійна 
робоча обстановка; можливість вирішення сімейних проблем, зокрема, догляду за дітьми; 
зменшення ймовірності конфліктів з колегами і (або) керівництвом; відсутність безпосеред-
нього контролю за діяльністю працівника; скорочення витрат і часу на поїздки на роботу. 
Щодо негативних наслідків, то ними є такі: «самоексплуатація» (відсутність компенсації за 
роботу в нічний час); затримка роботи у випадку хвороби або вимушена робота, незважа-
ючи на хворобу, а також проблематичність заміни у випадку хвороби; обмежена можливість 
використання права на відпустку по догляду у випадку хвороби дітей; втрата зв’язків з коле-
гами по роботі; неможливість участі у повсякденному житті фірми; відсутність гарантій 
належних умов праці; обмежена можливість перевірки робочого місця спеціалістами з тех-
ніки безпеки, а також можливість пошкодження апаратури або програмного забезпечення, 
несанкціонований доступ до інформації; втручання в особисте життя [7, с. 13]. Н. М. Вап-
нярчук негативні риси поширення дистанційної зайнятості пов’язує з відсутністю або зни-
женням соціального захисту, гарантій трудових прав працівників, браком перспективи про-
фесійного розвитку [5, с. 102].

Дистанційну зайнятість поділяють на певні види: 1) дистанційна зайнятість, яка роз-
поділена по кількох місцях: частково – вдома, частково – у приміщеннях, що є власністю 
роботодавця; 2) повністю надомна робота, яка складається з одноманітних, часто повторю-
ваних операцій, які не потребують високої кваліфікації; 3) позаштатна дистанційна робота, 
яка цілком базується на надомній роботі і здійснюється позаштатними працівниками, що 
виконують різноманітні завдання на основі договорів з роботодавцем (клієнтом), наприклад, 
переклади, письменницька робота, дизайн, комп’ютерне програмування; 4) мобільна дис-
танційна робота, яка передбачає застосування можливостей нових технологій у традицій-
них формах мобільної діяльності, наприклад, робота торгових представників, інспекторів, 
інженерів з експлуатації; 5) робота у спеціально обладнаному офісі – робота на відстані 
здійснюється в забезпеченому телекомунікаційним зв’язком приміщенні роботодавця або 
субпідрядника [7, с. 12].

При дослідженні питань дистанційної роботи заслуговує на увагу позиція А. С. Інши-
ної стосовно основних тенденцій розвитку правового регулювання дистанційної роботи, 
до яких авторка відносить: раціоналізацію використання ресурсів підприємства; перехід 
ряду типових та нетипових форм зайнятості в дистанційний режим праці, внаслідок чого 
виникне потреба в прийнятті окремого нормативно-правового акту у сфері праці щодо 
регулювання питань дистанційної зайнятості працівників; реформування трудового зако-
нодавства відповідно до потреб інноваційної моделі ринку праці та віртуальних професій; 
оперативне створення значної кількості нових робочих місць без прив’язки до місця про-
живання [14, с. 134-135].

Висновки. В сучасних умовах застосування дистанційної зайнятості працівників 
є одним із способів забезпечення реалізації їх здатності до праці, посилення гнучкості 
ринку праці. До основних ознак дистанційної роботи можна віднести наступні: підставою 
виникнення трудових відносини є укладення трудового договору; індивідуальний характер 
роботи; працівник самостійно визначає робоче місце та несе відповідальність за створення 
належних умов праці; працівник самостійно розподіляє робочий час з дотриманням норм 
законодавства щодо його максимальної тривалості; на працівника не поширюються правила 
внутрішнього трудового розпорядку; трудовим договором визначаються умови і строки 
забезпечення працівників необхідним обладнанням, програмно-технічними засобами, засо-
бами захисту інформації; працівникам гарантується право на відпочинок.

Водночас подальшого дослідження потребують питання здійснення контролю за 
належним виконанням дистанційної роботи, а також гарантії прав сторін трудових право-
відносин в умовах глобалізації світової економіки. 
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АКТУАЛЬНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ФОРМУВАННЯ  
ЕКОЛОГІЧНО ОРІЄНТОВАНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ  

ЯК СКЛАДОВОЇ СТРАТЕГІЇ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Дотримання екологічних вимог у процесі використання та охорони земель 
набуває вирішального значення для збереження земельних ресурсів та навко-
лишнього природного середовища. У правовому регулюванні земельних відно-
син окремим напрямом є еколого-правове регулювання, що відображає еколо-
гічний підхід до землекористування та закріплює в земельному законодавстві 
екологічні вимоги щодо використання земель.

Особливе занепокоєння викликає стан земель сільськогосподарського при-
значення. Останнім часом неухильно збільшуються проблеми пов’язані із збе-
реження земельно-ресурсного потенціалу сільського господарства, спричинені 
масштабним порушенням земель, забрудненням та деградацією ґрунтів, втра-
тою ґрунтової родючості. У той самий час у світі виникли і успішно розвива-
ються нові напрями ведення сільського господарства, які дозволяють усунути 
причини і перейти до принципів сталого розвитку сільського господарства. 
Такими напрямами є органічне сільське господарство, яке забезпечує вироб-
ництво екологічно чистих та безпечних продуктів без виснаження ґрунтової 
родючості.

З метою обґрунтування напрямків розвитку сільського господарства, орієн-
тованого на виробництво органічної продукції виявлено чинники, які сприяти-
муть розвитку ринку органічної продукції на наступних рівнях: державному, 
регіональному і рівні сільськогосподарської організації. Аргументовано необ-
хідність розроблення Концепції розвитку органічного сільського господарства, 
а з метою створення сприятливих умов для розвитку виробництва органічної 
сільськогосподарської продукції в областях необхідність розроблення цільо-
вої програми «Впровадження біологічної системи землеробства на території 
області до 2030 р.», затвердження Кодексу сумлінного землекористувача.

Ключові слова: землі, грунти, землі сільськогосподарського призначення, 
раціональне використання земель, охорона земель, органічне сільське господар-
ство, екологізація, екосистемний, деградація, сталий розвиток.

Ignatenko I. V. Actual legal problems of formation of ecologically oriented 
land use as a component of strategy of sustainable development

Compliance with environmental requirements in the process of land use 
and protection is crucial for the conservation of land resources and the environment. 
There is a special area in the legal regulation of land relations – environmental legal 
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regulation. It reflects the environmental approach to land use and enshrines in land 
legislation environmental requirements for land use.

is The conditions of agricultural land is of particular concern. Problems related 
to the preservation of the land resource potential of agriculture, caused by large-
scale land disturbance, soil pollution and degradation, and loss of soil fertility, have 
been steadily increasing recently. At the same time, new directions of agriculture 
have emerged and are successfully developing in the world, which allow to eliminate 
the causes and move to the principles of sustainable development of agriculture. 
Such areas are organic agriculture, which ensures the production of environmentally 
friendly and safe products without depletion of soil fertility.

In order to substantiate the directions of development of agriculture focused on 
the production of organic products, factors have been identified that will contribute 
to the development of the market of organic products at the following levels: state, 
regional and level of agricultural organization. The need to develop the Concept 
of Organic Agriculture Development was argued, and in order to create favorable 
conditions for the development of organic agricultural production in the regions, it 
is necessary to develop a target program "Implementation of the biological system 
of agriculture in the region by 2030", approval of the Code of Fair Land User.

Key words: lands, soils, agricultural lands, rational use of lands, land protection, 
organic agriculture, greening, ecosystem, degradation, sustainable development.

Постановка проблеми. Екологізація землекористування на сьогодні є нагальною 
проблемою, оскільки антропогенний вплив на землю та інші природні комплекси, який 
постійно зростає, вимагає значних зусиль з відновлення властивостей землі. Назважаючи 
на еколого-економічну спрямованість землеустрою, для розвитку раціонального землеко-
ристування на сьогодні пріоритет має екологічна складова як один із напрямів вдоскона-
лення раціонального використання та охорони земель, передусім, сільськогосподарського 
призначення.

Для сучасного стану землекористування характерний розвиток процесів деградації 
земель, який знижує ефективність землеробства та розширює території, екологічний стан 
яких є кризовим. Для урбанізованих територій розповсюдженим є руйнування ґрунтового 
покриву, забруднення та захаращення земель різними відходами. При цьому, заходи щодо 
запобігання негативним процесам відповідають ступеню та розмірам їх прояву, що пов’я-
зано, перш за все, зі зниженням обсягів фінансування на екологічні цілі.

Вирішення екологічних проблем розглядається практично всіма розвиненими 
державами як одна з умов їх сталого існування. Однак на сучасному етапі земельної 
реформи, яка відбувається в Україні під час майже безконтрольного становлення ринко-
вих відносин у земельній сфері та суперечливості земельного законодавства, ці питання 
не вирішуються і навіть відходять на другий план. Виникає небезпека втрати цінних 
екологічних територій.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми формування екологічно орієнто-
ваного землекористування у науці земельного права України досліджували В. І. Андрейцев, 
Н. С. Гавриш, Н. В. Ільків, Т. О. Коваленко, Т. Г. Ковальчук, М. В. Краснова, П. Ф. Кулинич, 
Т. В. Лісова, А. М. Мірошниченко, В. Л. Мунтян, В. В. Носік, Т. К. Оверковська, В. Д. Сидор, 
Н. І. Титова, Д. В. Федчишин, С. В. Хомінець, С. І. Хом’яченко, М. В. Шульга та інші вчені. 
Водночас окремого дослідження правових аспектів формування екологічно орієнтованого 
землекористування як складової стратегії сталого розвитку в юридичній науці України про-
ведено не було.

Мета дослідження полягає в аналізі теоретичних та практичних проблем форму-
вання екологічно орієнтованого землекористування як складової стратегії сталого розвитку 
для опрацювання пропозицій щодо подальшого вдосконалення вітчизняного земельного 
законодавства.
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Виклад основного матеріалу. Дотримання екологічних вимог у процесі викори-
стання та охорони земель набуває вирішального значення для збереження земельних ресур-
сів та навколишнього природного середовища. У правовому регулюванні земельних відно-
син окремим напрямом є еколого-правове регулювання, що відображає екологічний підхід 
до землекористування та закріплює в земельному законодавстві екологічні вимоги щодо 
використання земель. Аналізуючи законодавчі акти земельного законодавства України, 
П. Ф. Кулинич зауважує, що вимоги екологічної безпеки, які стосуються охорони і вико-
ристання земель сільськогосподарського призначення, викладені надто загально і не спи-
раються на правові механізми їхнього дотримання у процесі сільськогосподарського зем-
лекористування [1, с. 144-145]. Відповідні правові норми містяться у Земельному кодексі 
України, в законах України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про 
охорону земель», «Про меліорацію земель», «Про пестициди і агрохімікати», «Про відходи», 
«Про землеустрій», «Про державний контроль за використанням та охороною земель», «Про 
оцінку впливу на довкілля» та ін.

Конституційно закріплено права громадян на екологічну безпеку та визнанано еко-
логічну безпеку пріоритетним принципом державної політики України [2]. У ст. 5 Земель-
ного кодексу України також закріплений принцип пріоритету вимог екологічної безпеки [3]. 
Термін «екологічна безпека» законодавчо визначений у ст. 50 Закону України «Про охорону 
навколишнього природного середовища» як такий стан навколишнього природного середо-
вища, за якого забезпечується запобігання погіршенню екологічної ситуації та виникненню 
небезпеки для здоров’я людей [4].

Позитивними кроками у справі формування екологічно орієнтованого землекорис-
тування в Україні стали прийняті Стратегії. Так, Законом України «Про Основні засади 
(стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року» вказується на 
необхідність впровадження екосистемного підходу в галузеву політику та удосконалення 
системи інтегрованого екологічного управління [5]. В свою чегру, Стратегія зрошення та 
дренажу в Україні на період до 2030 року спрямована збереження й відновлення родючості 
ґрунтів, захисту територій і населених пунктів від шкідливої дії води, досягнення й підтри-
мання належного стану річкових басейнів, а також відновлення і збільшення площ зрошува-
них земель і дренажних систем [6]. Зміст цього нормативно-правового акта підтверджує тіс-
ний взаємозв’язок між станом і дією вод зі станом земель і необхідністю його відновлення.

У документі Конференції Організації Об’єднаних Націй зі сталого розвитку в Ріо-де-
Женейро 2012 р. «Майбутнє, яке ми хочемо» визнається економічне і соціальне значення 
землекористування, яке включає екологічне ґрунтокористування, що дозволить зробити 
його внесок у економічний ріст, охорону біорізноманіття, стале сільське господарство і про-
довольчу безпеку, викорінення злиденності, вирішення проблеми зміни клімату, покращення 
доступності і якості води. У ньому також визнано, що охорона і раціональне використання 
ґрунтів повинні стати центральною ланкою державних політик, оскільки стан ґрунтів визна-
чає характер життєдіяльності людства і вирішальним чином впливає на довкілля [7].

Врахування суспільних екологічних інтересів, інтересів нинішнього і майбутніх поко-
лінь при підготовці та прийнятті рішень – один з найсильніших імперативів концепції ста-
лого розвитку і основних елементів принципів останнього. Екологічна складова сталого роз-
витку являє собою комплекс адаптивних процесів, що дозволяє асимілювати забруднення 
довкілля та підтримувати природний стан екосистем.

За даними Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, ста-
ном на 2019 рік загальна площа земельного фонду України становила 60,3 млн га [8], із них 
сільськогосподарські землі займають 41,5 млн га, ліси та інші лісовкриті площі – 9,4 млн га, 
забудовані землі – 3,6 млн га, води – 2,4 млн га, інші – 3,4 млн га. Варто акцентувати увагу 
на тому, що за період незалежності України структура її земельного фонду значно зміни-
лася. Зокрема, площа сільськогосподарських земель зменшилася на 2,1 млн га, скоротилася 
площа лісів та лісовкритих територій на 0,8 млн га, а от забудованих земель стало на 3 млн га 
більше. Отже, територія нашої держави характеризується високим показником сільсько-
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господарського освоєння, оскільки сільськогосподарські угіддя розташовані на 2/3 території 
України, і це становить 19% загальної площі земель Європи. Важливе значення під час ана-
лізу сільськогосподарського природокористування має дослідження наявної структури сіль-
ськогосподарських угідь. Станом на 01.10.2019 р. рілля посідали основне місце з площею 
32 698 га, або 79,1% загальної площі сільськогосподарських угідь (або 54,2% до загальної 
території України, або 27% території Європи), перелоги займали 190 тис. га території, бага-
торічні насадження – 864 тис. га, сіножаті – 2294 тис. га, пасовища – 5283 тис. га. Наведені 
дані свідчать про високий рівень розораності українських земель [9].

В загальних положеннях Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року» зазначається, що сучасне викори-
стання земельних ресурсів України не відповідає вимогам раціонального природокористу-
вання, а стан земельних ресурсів України близький до критичного. Водною та вітровою 
ерозією уражено близько 57% території України, понад 12% території держави зазнають 
підтоплення. За різними критеріями забрудненими є близько 20% земель України [5]. Крім 
того, площі деградованих земель коливаються від 8 до 10–15 млн га. Понад 1,1 млн га земель 
підлягають консервації, 143,4 тис. га потребують рекультивації, 315,6 тис. га відносять до 
малопродуктивних угідь. Ще однією проблемою є зменшення гумусу в ґрунтах: на території 
лісостепу на 22%, степу – 20%, полісся – 19% [10].

На жаль, дати вичерпну характеристику якісного стану земель усіх категорій на сьо-
годні неможливо у зв’язку з тим, що дані про якісний стан ґрунтів і земель на регіональному 
рівні представлені фрагментарно або повністю відсутні. Так, наприклад, в будь-яких офіцій-
них джерелах відсутні дані про якісний стан земель лісового фонду, водного фонду, земель 
промисловості, земель запасу. Відсутні дані про найважливіший показник якості сільсько-
господарських угідь – їх родючість. Фрагментарність даних пояснюється відсутністю на дер-
жавному рівні належного моніторингу якісного стану земельних ресурсів країни. Це багато 
в чому пов’язано з проведеною останніми роками земельною політикою, орієнтованою 
переважно на управління землею як нерухомістю, без будь-яких природоохоронних обме-
жень у її використанні, і зниженням уваги до землі, як до природного ресурсу, що є загаль-
нонаціональним надбанням. Функції охорони землі як природного ресурсу ослаблені. Моні-
торинг земель, що проводиться, зводиться до кількісного опису використання земель, їх 
розподілу за категоріями, угіддями, формами власності та правовласниками земельних діля-
нок. Сподіваємося, що позитивні зміни у цьому напряму відбудуться у зв’язку із підписаним 
нещодавно Меморандумом між Міністерством аграрної політики та продовольства України 
та Українським Ґрунтовим Партнерством щодо цифровізації аграрної галузі та виведення 
аграрної політики держави на новий рівень шляхом формування єдиного інформаційного 
простору у сільськогосподарській галузі [11]. Оскільки саме достовірна й повна інформація 
щодо змін, які відбуваються у якісному стані земель, необхідна для оцінки ефективності 
землеохоронних програм та окремих заходів щодо охорони земель, а також забезпечення 
ефективного використання бюджетних коштів.

На сьогодні, можемо констатувати, що якісний стан земель в Україні майже всіх кате-
горій не може вважатися задовільним. Основними негативними явищами, що призводять до 
погіршення якості земель, виступають: забруднення ґрунтів населених пунктів та прилег-
лих до них територій токсичними речовинами промислового походження; ерозія, заболочу-
вання, засолення, опустелювання, підтоплення земель усіх категорій, втрата родючості сіль-
ськогосподарських угідь внаслідок перелічених та інших негативних процесів, забруднення 
ґрунтів сільськогосподарських угідь пестицидами та іншими шкідливими речовинами, 
порушення всіх категорій земель будівельними роботами та видобутком корисних копалин.

Особливе занепокоєння викликає стан земель сільськогосподарського призначення. 
Останнім часом неухильно збільшуються проблеми пов’язані із збереження земельно-ре-
сурсного потенціалу сільського господарства, спричинені масштабним порушенням земель, 
забрудненням та деградацією ґрунтів, втратою ґрунтової родючості. Ці проблеми умовно 
можна поділити на дві великі групи. До яких належать проблеми, пов’язані із: 1) деграда-
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цією ґрунтів та втратою ґрунтової родючості внаслідок неправильного та виснажливого 
ведення сільського господарства; 2) фізичними та хімічними впливами на ґрунти, що при-
зводять до їх порушення, забруднення, підтоплення та інших негативних явищ.

Проблеми деградації ґрунтів викликані недотриманням технологій обробітку культур, 
які забезпечують збереження та збільшення ґрунтової родючості. Тут можна виокремити 
кілька основних причин, які викликають деградацію ґрунтів. До них відносяться: недотри-
мання системи сівозмін у землеробстві, хижацьке ставлення до землі та агрономічна негра-
мотність. Провідною причиною такого становища є відсутність стимулів у власників землі 
до збереження ґрунтової родючості. Сьогодні в Україні ведення сільського господарства 
здійснюється в умовах практично повної відсутності державного та громадського контролю 
за якістю сільськогосподарських земель, чітко встановлених екологічних обмежень та при-
родоохоронних вимог до сільгосподарських виробників щодо збереження ґрунтів.

Крім перерахованих негативних впливів на ґрунти значну шкода ґрунтовій родючості 
завдає переущільнення ґрунту, викликане застосуванням важкої техніки та збільшенням 
способів обробки культур при їх вирощуванні; засолення ґрунту, викликане застосуванням 
мінеральних добрив у надмірній кількості; збільшення кислотності ґрунту, викликане при-
пиненням вапнування ґрунтів та низку інших негативних явищ. Внаслідок подібної прак-
тики ведення сільського господарства продовжує збільшуватися деградація сільськогоспо-
дарських земель.

Таким чином, сільськогосподарське землекористування в Україні дійшло до небезпеч-
ної межі, за якою можуть відбуватися непоправні екологічні та економічні процеси. Причини 
такого становища полягають у недостатній поширеності в країні методів ведення сільсько-
господарського виробництва, які зберігають природний потенціал сільськогосподарських 
земель та забезпечують ефективність їх використання одночасно. Державна політика, яка 
спрямована на охорону земель не функціонує належним чином, а сучасні інструменти охо-
рони ґрунтів та земель майже не застосовуються.

У той самий час у світі виникли і успішно розвиваються нові напрями ведення сіль-
ського господарства, які дозволяють усунути причини і перейти до принципів сталого роз-
витку сільського господарства. Таким напрямом є органічне сільське господарство, яке 
забезпечує виробництво екологічно чистих та безпечних продуктів без виснаження ґрунто-
вої родючості.

Зараз ринок органічних продуктів є найшвидшим ринком продовольства в світі. 
Альтернативи розвитку сільського господарства за органічним напрямком сьогодні немає. 
Інтенсивне природокористування призводить в кінцевому підсумку до руйнування природи. 
А це фундаментальна основа аграрної сфери економіки. Технічний прогрес, проникаючи 
в аграрну сферу, з одного боку, збільшує продуктивність ріллі, з іншого, призводить до пору-
шення екологічної рівноваги. Органічне сільське господарство дозволяє не тільки уникнути 
негативних наслідків, а й відновити порушені екосистеми за рахунок використання біоло-
гічних методів підвищення родючості ґрунту і захисту рослин, а також методів збільшення 
біорізноманіття, що сприяє процесам самовідновлення екосистем. Отже, органічне сільське 
господарство − це метод вирішення екологічних проблем в аграрному секторі.

Проте розвиток органічного сільського господарства в Україні стримується відсут-
ністю належної нормативно-правової бази, недостатньою підтримкою з боку державних 
органів, низькою поінформованістю споживачів і потенційних виробників і т.п. З метою 
обґрунтування напрямків розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво 
органічної продукції доцільним є виявлення чинників, які будуть сприяти розвитку ринку 
органічної продукції на наступних рівнях: державному, регіональному і рівні сільськогоспо-
дарської організації.

Так, екологізація систем землекористування потенційно можлива тільки шляхом 
створення спеціалізованих сільськогосподарських організацій, які виробляють продукцію 
з повним виключенням засобів хімізації відповідно до міжнародних стандартів екологічного 
сільськогосподарського виробництва. Формування спеціалізованих агроекогосподарств і їх 
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інтеграційних об’єднань може стати передумовою до формування вітчизняного ринку орга-
нічних продуктів і підвищення конкурентоспроможності українського органічного продо-
вольства на міжнародних ринках екологічних продуктів.

Визначальними факторами розвитку сільського господарства в напрямку виробни-
цтва органічної продукції на рівні сільськогосподарської організації виступатимуть: вибір 
напрямку переходу до виробництва органічної продукції з урахуванням наявних ресурсів 
виробництва і попиту на органічну продукцію; відтворення земельних ресурсів за допомо-
гою залучення земель, які не використовуються в сільськогосподарському обігу, відновлення 
ґрунтової родючості і перехід до екологізації землекористування; підвищення ефективності 
сільськогосподарського виробництва за рахунок більш високої ціни реалізації органічної 
продукції; входження організації в структуру зонального агроекокластера.

При формуванні ж методологічного підходу до розвитку системи земельних відно-
син в напрямку сільськогосподарського виробництва органічної продукції на регіональному 
рівні є реальна можливість внаслідок нерівномірності факторів природно-економічних сере-
довища привнести важливі корективи в земельні відносини. Наприклад, з метою створення 
сприятливих умов для розвитку виробництва органічної сільськогосподарської продукції 
в областях необхідно розробити і прийняти цільову програму «Впровадження біологічної 
системи землеробства на території області до 2030 р.», затвердити Кодекс сумлінного зем-
лекористувача.

Далі слід розробити Концепцію розвитку органічного сільського господарства, засно-
вану на соціальній і екологічної значимості органічних методів господарювання. Внаслідок 
цього на державному рівні будуть визначені чіткі стратегічні і тактичні цілі планомірного 
розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції, 
обґрунтовані конкретні способи досягнення даних цільових орієнтирів, чітко визначені 
заходи державної підтримки, і позначена послідовність етапів реформування системи 
земельних відносин заснована на органічних орієнтирах розвитку.

Концентрація земельних, матеріальних, фінансових, трудових ресурсів в напрямку 
розвитку сільського господарства, орієнтованого на виробництво органічної продукції, не 
тільки відкриває можливості збільшення виробництва вітчизняних органічних продуктів, 
але і дозволяє знизити залежність від імпорту, а також буде сприяти підвищенню якості та 
екологічної безпеки продукції, розвитку процесів диверсифікації сільського господарства 
і супутніх галузей АПК.

Висновки. Слід погодитися з висловленою в літературі пропозицією щодо необхід-
ності розробки Програми розвитку земельних відносин в Україні [12, c. 20]. Підтримуємо 
також пропозицію П. Ф. Кулинича щодо необхідності прийняття таких програмних доку-
ментів як: Національна програма використання та охорони земельних ресурсів України, 
а також, за необхідності, програми і концепції розвитку землеробства, меліорації земель, 
використання окремих видів сільськогосподарських угідь тощо [13, с. 228-229].

Головним стратегічним завданням державної політики у сфері земельних відносин 
повинно бути забезпечення раціонального використання та охорони земель на основі еко-
логізації, охорони та захисту ґрунтів від деградації, збереження та відтворення їх родю-
чості. Найважливішими напрямками реалізації такої політики, можуть бути: 1) оптиміза-
ція сільськогосподарського землекористування шляхом виведення з інтенсивної обробки 
малопродуктивних та деградованих земель, удосконалення структури сільськогосподар-
ських угідь та посівів; 2) вдосконалення земельних відносин в аграрній сфері; 3) активіза-
ція державної підтримки заходів щодо охорони земель та відтворення родючості грунтів; 
4) повсюдне використання органічного землеробства; 5) постійний моніторинг рівня вико-
ристання орних земель.

Трансформація земельних відносин має бути спрямована не тільки на зміну форм 
власності та господарювання, а й більш стійке використання земельних ресурсів, збере-
ження родючості ґрунтів та забезпечення належної охорони земель.
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ПРАКТИЧНІ ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ВИКОРИСТАННЯ 
ВОДНИХ БІОРЕСУРСІВ В ГАЛУЗІ РИБНОГО ГОСПОДАРСТВА

Стаття присвячена дослідженню проблем правового характеру, що виника-
ють у суб’єктів рибного господарства під час використання ними водних біоре-
сурсів. Наголошується, що сьогодні актуальними залишаються питання належ-
ного правового забезпечення функціонування галузі рибного господарства, 
в тому числі щодо відтворення водних біоресурсів. Стверджується, що раціо-
нальне використання рибних ресурсів необхідно розглядати як один із чинників 
відтворення природних ресурсів і забезпечення сталого розвитку.

Проаналізовано поняття, особливості та порядок встановлення режиму 
рибогосподарської експлуатації водного об’єкта. Доведено, що такий режим 
у сукупності з дозволом на спеціальне використання водних біоресурсів дають 
можливість відповідним суб’єктам здійснювати свою діяльність в межах вод-
них об’єктів.

Здійснено аналіз судових рішень у сфері використання водних біоресур-
сів. Наголошено на відсутності єдиного трактування чинного законодавства 
з боку судової влади, що призводить до непослідовності судової практики. 
Сьогодні розвиток галузі рибного господарства потребує не лише рефор-
мування вітчизняного законодавства в цій сфері, а й забезпечення єдності 
судової практики. Констатується, що постає необхідність проведення дослі-
джень, спрямованих на з’ясування співвідношення норм актів земельного 
законодавства з актами інших галузей, наприклад, водного чи законодавства 
про тваринний світ, з метою розмежування сфер їх застосування, що доз-
волить визначити особливості використання водних біоресурсів як об’єктів 
відповідних правовідносин.

Ключові слова: рибне господарство, рибогосподарська діяльність, водні 
біоресурси, промислове рибальство, спеціальне використання водних біоресур-
сів, режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта.

Fedchyshyn D. V. Practical legal problems of using aquatic bioresources 
in the field of fisheries

The article is devoted to the study of legal problems that arise in the subjects 
of fisheries during their use of aquatic bioresources. It is emphasized that today 
the issues of proper legal support for the functioning of the fisheries sector, including 
the reproduction of aquatic bioresources, remain relevant. It is argued that the rational 
use of fish resources should be considered as one of the factors in the reproduction 
of natural resources and sustainable development.

The concepts, features and procedure for establishing the regime of fishery 
operation of a water body are analyzed. It is proved that such a regime, together with 
a permit for the special use of aquatic bioresources, allows the relevant entities to 
operate within water bodies.
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The analysis of court decisions in the field of use of aquatic bioresources is 
carried out. It is emphasized that there is no uniform interpretation of the current 
legislation by the judiciary, which leads to inconsistencies in judicial practice. 
Today, the development of the fisheries sector requires not only reforming domestic 
legislation in this area, but also ensuring the unity of judicial practice. It is stated 
that there is a need to conduct research aimed at clarifying the relationship of land 
legislation with acts of other industries, such as water or wildlife legislation, in order 
to delimit the scope of their application, which will determine the specifics of aquatic 
bioresources as objects relevant legal relations.

Key words: fishery, fishery activity, aquatic bioresources, industrial fishing, 
special use of aquatic bioresources, regime of fishery operation of the water body.

Вступ. В умовах сьогодення все більш важливого значення не лише для підтримання 
розвитку економіки, а й для забезпечення продовольчої безпеки нашої країни набуває сфера 
рибного господарства. Відповідно до чинного законодавства останнє визначено як галузь 
економіки, завданнями якої є вивчення, охорона, відтворення, вирощування, використання 
водних біоресурсів, їх вилучення (добування, вилов, збирання), реалізація та переробка 
з метою одержання харчової, технічної, кормової, медичної та іншої продукції, а також 
забезпечення безпеки мореплавства суден флоту рибної промисловості.

Рибне господарство як цілісний комплекс включає: вилов риби та її переробку; від-
творення та охорону рибних запасів; ставкове, басейнове, садкове розведення і товарне 
вирощування риби; селекційно-племінну роботу; науково-дослідне, проектно-конструк-
торське забезпечення; галузеву систему навчання та підвищення кваліфікації працівників 
в цій сфері.

Варто окремо наголосити, що риба і морепродукти є цінним продуктом харчування, 
який забезпечує потреби людини у білках, вітамінах і незамінних амінокислотах. Проте, як 
зазначається в літературі, виробництво і споживання риби та рибної продукції в Україні про-
тягом останніх років значно знизилося [1, c. 298]. Так, споживання риби та рибних продуктів 
у розрахунку на одну особу в Україні скоротилося з невисоких 14,6 кг на рік у 2013 р. до 8,6 
кг на рік у 2015. І хоча у 2017 р. цей показник підвищився до 9,6 кг, все одно споживання 
залишається на низькому рівні. Основними причинами є значне подорожчання імпортної 
продукції через знецінення національної валюти та зменшення вилову в Україні. При чому 
лише близько 20% споживання риби і рибопродуктів забезпечується за рахунок її добування 
країною, а близько 80% становить імпортована продукція [2, c. 379].

З огляду на зазначене, актуалізуються питання належного правового забезпечення 
функціонування галузі рибного господарства загалом, а й зокрема відтворення водних біо-
ресурсів. Крім того, раціональне використання рибних ресурсів необхідно розглядати як 
один із чинників відтворення природних ресурсів і забезпечення сталого розвитку.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження правових проблем використання 
водних біоресурсів в галузі рибного господарства.

Результати дослідження. Належна правова регламентація впорядкування викори-
стання водних біоресурсів є важливим чинником забезпечення продовольчої безпеки Укра-
їни, адже не лише сприятиме збільшенню асортименту та виробництву української рибної 
продукції, задоволенню потреб населення у вітчизняній продукції рибної промисловості, 
а й допоможе забезпеченню раціонального використання водних біоресурсів користувачами 
[3, c. 139]. Варто також погодитися з позицією, висловленою в літературі про те, що гарантія 
безпеки і якості харчових продуктів є головною умовою успішного виходу України на вну-
трішній і зовнішній ринки [4, c. 73].

Відповідно до Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та 
охорону водних біоресурсів» [5] водні біоресурси (водні біологічні ресурси) – сукупність 
водних організмів (гідробіонтів), життя яких неможливе без перебування (знаходження) 
у воді. До водних біоресурсів належать прісноводні, морські, анадромні та катадромні риби 
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на всіх стадіях розвитку, круглороті, водні безхребетні, у тому числі молюски, ракоподібні, 
черви, голкошкірі, губки, кишковопорожнинні, наземні безхребетні у водній стадії розвитку, 
водорості та інші водні рослини.

Використання водних біоресурсів проводиться шляхом здійснення рибогосподарської 
діяльності. Законодавство України визначає останню як діяльність юридичних осіб і фізич-
них осіб – підприємців, пов’язана з вивченням водних біоресурсів, їх охороною, відтворен-
ням, спеціальним використанням, переробкою, реалізацією тощо.

Сьогодні розвиток галузі рибного господарства потребує не лише реформування 
вітчизняного законодавства в цій сфері, а й забезпечення єдності судової практики. 
Зокрема, постає необхідність проведення досліджень, спрямованих на з’ясування співвід-
ношення норм актів земельного законодавства з актами інших галузей, наприклад, вод-
ного чи законодавства про тваринний світ, з метою розмежування сфер їх застосування, 
що дозволить визначити особливості використання водних біоресурсів як об’єктів відпо-
відних правовідносин.

Дискусійним та неоднозначним на сьогодні є питання щодо використання водних 
біоресурсів в межах режиму рибогосподарської експлуатації водного об’єкта з отриман-
ням дозволу на спеціальне використання водних біоресурсів. Так, відповідно до Закону 
України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону водних біоресур-
сів» режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта – установлена на відповід-
ний термін сукупність вимог, умов та заходів щодо обсягів робіт з відтворення водних 
біоресурсів за їх віковими та видовими характеристиками, строків лову, типів і кількості 
знарядь та засобів лову, обсягів вилучення, регламентації любительського і спортивного 
рибальства, ощадливого використання водних біоресурсів рибогосподарського водного 
об’єкта (його частини).

Варто наголосити, що відповідно до «Публічного звіту Голови Держрибагентства за 
2020 рік» в Україні протягом 2020 року діяли 398 режимів рибогосподарської експлуатації 
водних об’єктів на загальній площі 147,2 тис. га водного дзеркала, що свідчить про загаль-
нодержавну поширеність таких режимів [6].

Варто відзначити, що така форма організації дозволяє з мінімальною шкодою для 
оточуючого навколишнього природного середовища за рахунок зариблення представників 
традиційної полікультури оптимізувати трофічні ланцюги водоймі, попередити негативні 
природні процеси у водоймах, зокрема заростання та заболочування, та забезпечити збіль-
шення природної рибопродуктивності за екстенсивною технологією.

Крім того, така діяльність має здійснюватися у рибогосподарських водних об’єктах 
(їх частинах) з низькою рибопродуктивністю або в таких, які не можна використовувати для 
аквакультури, та включає комплекс заходів, основною метою яких є підвищення рибопро-
дуктивності рибогосподарського водного об’єкта (його частини) шляхом збереження та 
раціонального використання видів водних біоресурсів, які раніше перебували у рибогоспо-
дарському водному об’єкті (його частині).

Штучне відтворення водних біоресурсів має своєю метою підтримку водних екосис-
тем, формування промислових запасів, а також на проведення важливих рибницько-меліора-
тивних заходів та штучного формування іхтіофауни. В результаті вселення водних біоресур-
сів формується суттєва частка загальної промислової рибної продукції, а також здійснюється 
поповнення природних популяцій аборигенних видів водних біоресурсів, у томи числі зане-
сених до Червоної книги України.

Статтею 31 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охо-
рону водних біоресурсів» визначено, що режим встановлюється з метою забезпечення охо-
рони, раціонального використання окремих видів водних біоресурсів. 

Режим розробляється на підставі науково-біологічного обґрунтування, яке повинно 
містити таку інформацію (п. 2.1.3 Інструкції № 4): 

– загальна характеристика;
– гідрологічний та гідрохімічний режими;
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– видовий, віковий, розмірно-ваговий склад водних живих ресурсів;
– обсяги запасів, визначені за даними проведених досліджень;
– рибопродуктивність за видами водних живих ресурсів;
– строки заборони лову (добування) водних живих ресурсів;
– видовий склад водних рослин, зоопланктону, фітопланктону, бентосу, їх біомаса, 

ефективність використання кормової бази;
– розрахунки обсягів вселення цінних видів водних живих ресурсів та проведення 

рибоводно-меліоративних робіт;
– розрахунки обсягів (лімітів) вилову туводних водних живих ресурсів та планові 

показники з вилову видів – вселенців;
– наявність чи відсутність видів рослин і тварин, занесених до Червоної книги Укра-

їни, та ендемічних видів;
– заходи з недопущення погіршення екологічного стану, а також запобіжні заходи 

з недопущення зменшення чисельності або знищення цінних та рідкісних видів туводних 
водних живих ресурсів;

– регламентація ведення любительського та спортивного рибальства, яка повинна 
включати виділення ділянок для любительського та спортивного рибальства на умовах 
загального та спеціального використання водних живих ресурсів та не суперечити чин-
ним нормативно-правовим актам у галузі регулювання любительського та спортивного 
рибальства.

Науково-біологічне обґрунтування та проект Режиму на замовлення користувача роз-
робляються рибогосподарською науково-дослідною установою, організацією відповідно до 
погодженої із спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з питань 
рибного господарства України програми дослідних робіт. Програма дослідних робіт повинна 
містити методику, за якою проводитимуть дослідження.

При цьому сам по собі режим не дає можливості здійснювати безпосередній вилов 
водних біоресурсів. Відповідно до ст. ст. 25, 27 Закону України «Про рибне господарство, 
промислове рибальство та охорону водних біоресурсів» використання водних біоресурсів, 
які перебувають у стані природної волі, здійснюється в порядку загального і спеціального 
використання.

Законом України «Про рибу, інші водні живі ресурси та харчову продукцію з них» [7] 
визначено, що спеціальне використання риби, інших водних живих ресурсів здійснюється 
суб’єктами господарювання, їх об’єднаннями переважним чином за плату в межах встанов-
лених лімітів (квот) за наявності ліцензій (дозволів) та позитивних ветеринарно-санітарних 
оцінок стану промислових ділянок рибогосподарських водних об’єктів загальнодержав-
ного значення і показників безпеки риби, інших водних живих ресурсів (визначається цен-
тральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ветеринарної 
медицини).

Статтею 27 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охо-
рону водних біоресурсів» передбачено, що спеціальне використання водних біоресурсів 
здійснюється шляхом їх вилучення з природного середовища (крім любительського і спор-
тивного рибальства у водних об’єктах загального користування в межах та обсягах безоп-
латного вилову) і включає:

– промислове рибальство;
– вилов водних біоресурсів у науково-дослідних, науково-промислових, дослід-

но-конструкторських цілях, а також з метою з’ясування їх санітарно-епідеміологічного 
стану (далі – дослідний вилов);

– контрольний вилов водних біоресурсів для визначення їх стану та запасів;
– меліоративний вилов водних біоресурсів з метою формування їх оптимального 

видового та вікового складу;
– вилов водних біоресурсів з метою отримання біологічного матеріалу для штучного 

відтворення їх запасів та здійснення аквакультури;
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– любительське і спортивне рибальство у водних об’єктах загального користування, 
що перевищує встановлені обсяги безоплатного вилову.

Промислове рибальство, яке є видом спеціального використання водних біоресурсів 
за діючим законодавством України здійснюється на підставі відповідного Дозволу. Згідно 
зі статтею 24 Закону України «Про рибне господарство, промислове рибальство та охорону 
водних біоресурсів» дозвіл на спеціальне використання водних біоресурсів у рибогосподар-
ських водних об’єктах (їх частинах) видається центральним органом виконавчої влади, що 
реалізує державну політику у сфері рибного господарства, крім видів водних біоресурсів, 
занесених до Червоної книги України. Порядок видачі документів дозвільного характеру 
або відмови в їх видачі, переоформлення, видачі дублікатів, анулювання документів доз-
вільного характеру в галузі рибного господарства, затверджений постановою Кабінету Міні-
стрів України від 30.10.2013 року № 801. 

Отже, режим рибогосподарської експлуатації водного об’єкта та дозвіл на спеціальне 
використання водних біоресурсів дають можливість відповідним суб’єктам здійснювати 
свою діяльність в межах відповідних водойм. При цьому, чинним законодавством не перед-
бачається обов’язку для таких суб’єктів мати відповідні правовстановлюючі документи на 
водні об’єкти. Зазначене, крім того, підтверджене практикою Верховного суду:

– рішенням Верховного Суду у справі № 806/449/15 від 23.11.2018 р. Верховним судом 
встановлено, що: «положення Інструкції № 4 не містять обов’язкової умови про необхідність 
мати правовстановлюючі документи на право користування водним об'єктом та земельною 
ділянкою для отримання погодження Режиму Управлінням охорони, використання і відтво-
рення водних біоресурсів та регулювання рибальства.

Крім того, суд виходить з того, що при отриманні Режиму рибогосподарської експлу-
атації водного об'єкта користувачам надаються у користування лише водні біоресурси, а не 
водний об’єкт чи земля під водою. При цьому суд виходив з того, що діюче законодавство 
у галузі охорони, використання та відтворення водних біоресурсів не містить норми, які 
б зобов'язували користувача водних біоресурсів, який здійснює рибальство мати правов-
становлюючі документи на рибогосподарський водний об'єкт для здійснення спеціального 
використання водних біоресурсів».

– висновком Верховного Суду у складі колегії суддів Касаційного господарського 
суду у справі № 910/5640/18 від 23.06.2020 р.: «отримання Режиму відповідно до вимог 
чинного законодавства не ставиться в залежність від отримання правовстановлюючих доку-
ментів на використання відповідачем водного об’єкту і земельної ділянки під ним».

В той же час, існує інше рішення Верховного суду, яке суперечить вищезазначеним 
висновкам, що негативно впливає на законну діяльність суб’єктів рибного господарства. 
Мова йде про постанову Верховного суду від 21.03.2019 р. у справі № 923/213/18. У цій 
справі судом на підставі аналізу положень чинного законодавства суд прийшов до вис-
новку, що: «законодавець розрізнив користування рибогосподарськими водними об’єктами 
(їх частинами), землями водного фонду та використання водних біоресурсів, як окремими 
об'єктами користування.

Проте, вищевказані норми не передбачають можливості використання водних біоре-
сурсів без обов’язкового отримання в установленому Земельним кодексом України порядку 
в користування на умовах оренди рибогосподарських водних об’єктів, в т.ч. і земель вод-
ного фонду (зокрема і під цими об’єктами), де здійснюється використання цих водних біо-
ресурсів.

Таке використання водних біоресурсів є нерозривно пов’язаним з використанням 
зазначених рибогосподарських водних об’єктів (їх частин), в т.ч. і земель водного фонду 
(зокрема і під цими об'єктами)».

Тобто суд нібито зазначивши про відмінність «користування рибогосподарськими 
водними об’єктами (їх частинами), землями водного фонду та використання водних біоре-
сурсів», водночас наголошує на обов’язковій необхідності отримання суб’єктом спеціаль-
ного використання водних біоресурсів права користування водним об’єктом. 
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Зазначене твердження видається, як мінімум, суперечливим. 
Адже, по-перше, чинним законодавством, а саме статтею 51 Водного кодексу України 

[8] передбачено: «У користування на умовах оренди для рибогосподарських потреб, куль-
турно-оздоровчих, лікувальних, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей, проведення 
науково-дослідних робіт можуть надаватися водосховища (крім водосховищ комплексного 
призначення), ставки, озера та замкнені природні водойми». Тобто для суб’єкта рибного 
господарства взагалі встановлена законодавча заборона отримання права користування на 
водосховища комплексного призначення. А саме на таких водоймах більшою мірою і вста-
новлюються режими рибогосподарської експлуатації та надаються дозволи на спеціальне 
використання водних біоресурсів шляхом промислового рибальства.

По-друге, згідно з положеннями Закону України «Про рибне господарство, промис-
лове рибальство та охорону водних біоресурсів» дозвіл на спеціальне використання водних 
біоресурсів у рибогосподарських водних об'єктах (їх частинах) є єдиним (уніфікованим) для 
всіх рибогосподарських водних об’єктів (їх частин). До останніх чинним законодавством 
віднесено: внутрішні рибогосподарські водні об’єкти (їх частини), внутрішні морські води, 
територіальне море, виключну (морську) економічну зону та континентальний шельф (п. 1 
Постанови Кабінету Міністрів України від 25.11.2015 р. № 992 «Про затвердження Порядку 
здійснення спеціального використання водних біоресурсів у внутрішніх рибогосподарських 
водних об’єктах (їх частинах), внутрішніх морських водах, територіальному морі, виключ-
ній (морській) економічній зоні та на континентальному шельфі України»). Тобто для здійс-
нення промислового рибальства як в межах звичайних водосховищ, водосховищ комплек-
сного призначення, так і в межах Чорного та Азовського морів законодавством передбачено 
отримання єдиного дозволу з наданням єдиного переліку документів. Проте за логікою суду, 
якщо потрібно мати правовстановлюючий документ для спеціального використання вод-
них біоресурсів на звичайному водосховищі, то в такому випадку відповідним користувачам 
водних біоресурсів, що здійснюють промислове рибальство, необхідно було б мати правов-
становлюючі документи на Чорне чи Азовське море. Така ситуація є нелогічною та супере-
чить законодавству.

Висновки. Усе вищенаведене свідчить про відсутність єдиного трактування чинного 
законодавства з боку судової влади, що призводить до непослідовності судової практики. 
Наслідком цього є негативний вплив на діяльність суб’єктів рибного господарства з боку 
державних органів, органів місцевого самоврядування та органів прокуратури. Такий вплив 
проявляється у зверненнях до суду, накладеннях різноманітних стягнень або взагалі у при-
тягненні відповідних суб’єктів до кримінальної відповідальності. Через це перед суб’єк-
тами рибного господарства на перший план виходять питання вирішення правових проблем 
своєї діяльності, а питання якості і кількості продукції залишаються невирішеними. Саме 
тому належна правова регламентація впорядкування використання водних біоресурсів на 
сьогодні виступає важливою складовою забезпечення продовольчої безпеки нашої країни. 
Це обумовлено не лише позитивним впливом на збільшення асортименту виробленої укра-
їнської рибної продукції, задоволенню потреб населення у вітчизняній продукції рибного 
господарства. Також належна правова регламентація сприятиме дотриманню вимог раціо-
нального використання водних біоресурсів. 
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СПРОСТУВАННЯ НА ПІДСТАВІ КАРТОГРАФІЧНИХ ДАНИХ  
СТВОРЕННЯ УКРАЇНИ ЗА РАХУНОК «ІСТОРИЧНИХ РОСІЙСЬКИХ ЗЕМЕЛЬ»  

ЯК НАПРЯМ КОНТРПРОПАГАНДИ ПІД ЧАС АГРЕСІЇ 
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ ПРОТИ УКРАЇНИ

У статті здійснений розгляд та узагальнення картографічних даних в істо-
ричному контексті для вивчення динаміки заселення тих чи інших земель укра-
їнським етносом і контрпропагандистське спростування на цій основі твер-
джень про штучне створення України на так званих «історичних російських 
землях» як підставу для здійснення військової агресії Російської Федерації 
проти України. Встановлено, що вперше на географічних картах Європи назва 
Vkraina з’явилася на карті Литви 1613 р. Разом із тим, виключно українські 
землі відображені на картах французького військового інженера і картографа 
Г. де Боплана у XVII ст. Наголошується, що в письмовому «Описі України» 
Боплан чітко відмежовує землі українські і землі московські. На підставі карт 
де Боплана, карту України «Україна – земля козаків…» склав німецький гео-
граф та картограф Йоганн-Баптист Гоманн. Ця карта стала одним із найвідо-
міших зображень наших територій. З наведених карт видно, що, як мінімум, 
з XVII століття у Західній Європі існувало чітке розуміння того, що землі, 
зображені на наведених картах, зокрема північне Приазов'я (майбутній «Дон-
бас»), північне Причорномор'я, а також Крим (на деяких картах – не повністю), 
історично належать українцям, які жили та працювали на цих землях задовго 
до Володимира Леніна. І жодних «російських земель» на цих теренах не було. 
У статті зроблений висновок, що вивчення карт українських земель в історич-
ному контексті свідчить про те, що жодних «історичних російських земель» 
на території сучасної України не було. Такі карти слід розглядати як частину 
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інформаційних ресурсів, які є джерелом забезпечення національної безпеки 
України. Наведені картографічні дані спростовують нібито штучне створення 
України за рахунок «історичних російських земель» і являють собою напрям 
контрпропаганди під час агресії Російської Федерації проти України.

Ключові слова: географічні карти, картографія, етнічні межі української 
території, пропаганда, контрпропаганда

Belkin L. M., Iurynets J. L., Sopilko I. M. Rebuttal on the basis of cartographic 
data of the creation of Ukraine at the expense of «historical Russian lands» 
as a direction of counter-propaganda during the aggression of the Russian 
Federation against Ukraine

The article considers and summarizes cartographic data in the historical context 
to study the dynamics of settlement of certain lands by the Ukrainian ethnic group 
and counter-propaganda refutation on this basis of allegations of artificial creation 
of Ukraine in the so-called «historical Russian lands» as a basis for military 
aggression against Ukraine. It is established that the name Vkraina first appeared 
on the maps of Europe on the map of Lithuania in 1613. However, only Ukrainian 
lands are shown on the maps of the French military engineer and cartographer G. de 
Beauplan in the XVII century. It is noted that in the written «Description of Ukraine» 
Boplan clearly distinguishes between Ukrainian and Moscow lands. On the basis 
of de Beauplan's maps, the map of Ukraine «Ukraine – the land of the Cossacks…» 
was compiled by the German geographer and cartographer Johann-Baptist Homann. 
This map has become one of the most famous images of our territories. The above 
maps show that at least since the XVII century in Western Europe there was a clear 
understanding that the lands depicted on these maps, in particular the northern Azov 
(future «Donbas»), the northern Black Sea coast, and the Crimea (on some maps – 
not completely), historically belong to Ukrainians who lived and worked on these 
lands long before Vladimir Lenin. And there were no «Russian lands» in these areas. 
The article concludes that the study of maps of Ukrainian lands in the historical 
context shows that there were no «historical Russian lands» on the territory of modern 
Ukraine. Such maps should be considered as part of information resources that are 
a source of national security of Ukraine. These cartographic data refute the alleged 
artificial creation of Ukraine at the expense of «historical Russian lands» and represent 
a direction of counter-propaganda during the aggression of the Russian Federation 
against Ukraine.

Key words: geographical maps, cartography, ethnic borders of Ukrainian 
territory, propaganda, counter-propaganda.

Вступ. 24 лютого 2022 року Російська Федерація (РФ) здійснила широкомасштабне 
військове вторгнення в Україну. Однак на відміну від більшості військових конфліктів, 
які так чи інакше мали матеріально-правову причину, обґрунтуванням військового втор-
гнення РФ в Україну є (були) пропагандистські штампи, які створили для керівництва РФ 
«віртуальну реальність», у межах якої і приймалося рішення про вторгнення. Як зазна-
чив народний депутат України Б. Яременко, варто не забувати, що сумнівні1 уявлення 
Путіна про українську історію та самобутність фактично дозволили йому дійти висновку 
про доцільність початку війни2. Так, у «зверненні» до росіян від 21 лютого 2022 року, яке 
(«звернення») передувало «визнання» Російською Федерацією (РФ) так званих «ДНР» та 
«ЛНР», а в подальшому – й обґрунтування військового нападу РФ на Україну, – Президент 
РФ В. Путін заявив, що комуністичний лідер Володимир Ленін зі своїми соратниками ство-

1  Насправді Б. Яременко використав більш «міцний» вираз
2  https://www.eurointegration.com.ua/rus/experts/2022/03/16/7136082/
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рили Україну. Президент Росії розпочав із екскурсу в історію про те, як з'явилася Україна. 
Знову повторив думку, що сучасна Україна в нинішніх межах була створена більшовиками 
за рахунок «історичних російських земель». «Сучасна Україна цілком і повністю була ство-
рена Росією», – одна з головних фраз Путіна. За його словами, у нинішніх кордонах Україна 
постала стараннями лідерів СРСР. «Політикою більшовиків і було створено Україну. Її так 
і можна назвати – Україна імені Леніна, котрий туди буквально втиснув Донбас». Отже, 
спростування твердження про штучне створення України на так званих «історичних росій-
ських землях» є важливим завданням контрпропаганди з метою делегітимізації військового 
вторгнення з метою звільнення «російських земель» від так званих «нацистів». І хоча по 
відношенню до українців це завдання, можливо, не є актуальним, але, як правильно зазна-
чає Д. Самигін, «безліч одурманених росіян, та й деякі громадяни інших держав – даність, 
з якою Україні та світу доведеться мати справу ще досить довго» [1]. Більше того, як пра-
вильно зазначає український політик А. Сенченко (мовою оригіналу), «в мировой политике 
хватает мерзких циников»3, які згодом будуть просувати антиукраїнські путінські наративи 
про «нацистів» на «історичних російських землях».

Разом із тим, важливим джерелом динаміки заселення тих чи інших земель є геогра-
фічні карти, складені на відповідний період часу. Як правильно зазначається у статті [2], 
важливими історико-географічними джерелами для вивчення розвитку територіальної орга-
нізації держави є картографічні твори. Відображення елементів політичного, політико-адмі-
ністративного і адміністративно-територіального поділу території є необхідною складовою 
змісту абсолютної більшості карт і атласів, адже вибір території картографування найчас-
тіше зумовлений політико-адміністративним чинником. Цінність використання картогра-
фічних джерел визначається їхніми основними властивостями як картографічних моделей, 
зокрема: системність відображення дійсності [2, с. 1082]. При цьому історичний підхід до 
вивчення карт дозволяє виключити суб’єктивний чинник у формуванні відповідних нарати-
вів, – адже укладачі цих карт не знали наперед про забаганки російських (проросійських) 
пропагандистів. 

Отже, поставлена проблема є актуальною. Окремі підходи до такого дослідження 
започатковані співавтором цієї статті [3].

Постановка завдання. Метою статті є розгляд та узагальнення картографічних даних 
в історичному контексті для вивчення динаміки заселення тих чи інших земель українським 
етносом і контрпропагандистське спростування на цій основі тверджень про штучне ство-
рення України на так званих «історичних російських землях».

Результати дослідження. Відповідно до енциклопедії «Britannica», пропаганда – це 
поширення інформації – фактів, аргументів, чуток, напівправди чи брехні – з метою впливу 
на громадську думку. Пропаганда – це більш-менш систематичне намагання маніпулювати 
переконаннями, ставленням чи діями інших людей4 [4]. Між тим, контрпропаганда являє 
собою дискредитацію ідей супротивника, руйнування небажаних інформаційних сутностей 
та недопущення їх створення у майбутньому. Як зазначається у роботі [5], контрпропаганда 
визначається як тактика та стратегія враження ворожої пропаганди, з метою викриття спроб 
ворога впливати на суспільну думку [5, с. 149]. Отож, ключовим у спростуванні тверджень 
про штучне створення України на так званих «історичних російських землях» є з’ясування 
питання, яке історичне відношення має московська (російська) держава до земель сучасної 
України.

Як зазначається у статті [6], відповідно до картографічних джерел наша Україна здавна 
географічно, історично і культурно належала до Європи. Переконливим підтвердженням 
цьому є, зокрема, карта Литви Миколая-Христофора Радзивілла «Magni Dvcatvs Lithvaniae 

3  https://news.obozrevatel.com/politics/vosem-dnej-vosmiletnej-vojnyi-chto-dalshe.htm
4  Propaganda – dissemination of information – facts, arguments, rumours, half-truths, or lies – to influence public 

opinion. Propaganda is the more or less systematic effort to manipulate other people’s beliefs, attitudes, or actions by 
means
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Caeterarvmqve Regionvm І11і Adiacentivm ЕхаСа Descriptю…» (Точний опис Великого кня-
зівства Литовського з багатьма краями, що до нього належать…) 1613 р. як видатна пам’ятка 
західноєвропейської картографії початку XVII ст. Перебування українських земель у складі 
Великого князівства Литовського позначилось загальною міжнаціональною, міжконфесій-
ною і мовною толерантністю [6, с. 268]. За деякими джерелами [7], саме цю карту в колах 
фахівців старовинних мап називають «паспортом» України, мотивуючи це тим, що на ній 
вперше з’явилась назва Vkraina. Разом із тим, як зазначається у згаданій статті [6], більш 
точне зображення України на основі математичних вимірів з’явилось після 1648 р. на картах 
французького військового інженера і картографа Ґ. Боплана [6, с. 272-273].

З діяльністю одного з найвідоміших картографів XVII століття Гійома Левасера де 
Боплана пов’язане видання у Західній Європі перших карт, присвячених виключно укра-
їнським землям. Як військовий інженер де Боплан багато подорожував землями України 
та особисто виконував топографічні виміри для майбутніх карт. Де Бопла́н зробив пер-
ший варіант рукописного плану (карти) під назвою «Українська географічна рада» Tabula 
Geographica Ukrainska, 1639 рік, 44,5×62,5 см, масштабу 1:1500000. Карта увійшла до руко-
писного атласу Ф. Гетканта, і на ній відображено 275 назв українських населених пунктів, 80 
назв річок, 4 острови, 13 порогів, 4 ліси (наприклад, Чорний), дві назви морів, назва шляхів 
(шляхів). Сьогодні зберігається у Військовому архіві у Стокгольмі.

Перше видання Генеральної карти України «Delineatio Generalis Camporum Desertorum 
Vulgo Ukraina» («Загальний план безлюдних земель, які зазвичай називають Україною»), 
південна орієнтація (південь зверху), 42×54,5 см, масштаб 1:1800000, було виконано відо-
мим голландським гравером Вільгельмом Гондіусом і надруковано в Данцизі 1648 року. На 
карті відображено 1.293 об'єкти, у тому числі 993 назви населених пунктів та 153 назв річок. 
Протягом XVII століття та у першій половині XVIII століття карти Боплана використовува-
лися у європейській картографії для відображення українських земель. 

 
Генеральна карта України Гийома де Боплана, 1648 р.

Джерело: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D1%81%D1%81%
D1%91%D1%80_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD,
_%D0%93%D0%B8%D0%B9%D0%BE%D0%BC
(південна орієнтація – південь зверху, північ – знизу)
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Український історик і колекціонер А. Осадчук наголошує, що в письмовому «Описі 
України» Боплан чітко відмежовує землі українські (руські) і землі московські. В резуль-
таті тодішня територія України, за Бопланом, повністю збігається із нинішніми державними 
кордонами України. Історик висловлює жаль з приводу того, що Боплан широко не відомий 
в Україні, а його «варто було б читати і школярам, і студентам»5.

На підставі карт де Боплана, карту України «Україна – земля козаків…» склав 
Йоганн-Баптист Гоманн, німецький географ та картограф, засновник картографічного видав-
ництва у Нюрнберзі, яке було провідним видавцем карт у Німеччині 18 ст. Ця карта узагаль-
нила всі відомі на той час знання географів та істориків про Україну. Її неодноразово переви-
давали протягом 100 років, і вона стала одним із найвідоміших зображень наших територій.

 
Карта «Україна – земля козаків…». Йоганн Баптист Гоманн, 1720 р.

Джерело: https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD-
%D0%91%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82_%D0%93%D0%BE%D0%BC
%D0%B0%D0%BD%D0%BD

З наведених карт видно, що, як мінімум, з XVII століття у Західній Європі існувало 
чітке розуміння того, що землі, зображені на наведених картах, зокрема північне Приазов'я 
(майбутній «Донбас»), північне Причорномор'я, а також Крим, історично належать україн-
цям, які жили та працювали на цих землях задовго до Володимира Леніна. І жодних «росій-
ських земель» на цих теренах не було.

Проголошення України незалежною державою у 1918 р. вимагало уточнення карто-
графічних представлення її території. У січні-квітні вона мала назву «Українська Народна 
Республіка» (УНР), а у квітні-листопаді – «Українська Держава» і з листопада 1918 р. – 
знову УНР. У 1918 р. побачив світ твір «Карта України», на якій зображено кордони Україн-
ської Держави в цей період. Карта складена на підставі дослідження етнічних меж україн-
ської території [8, с. 33]. Формального авторства карта не має, однак автор статті [8] вважає 
її укладачем відомого українського географа та картографа С.Л. Рудницького. Територія, 
зображена на карті, простягається від 22-24° сх. д. на заході до 48-50° сх. д. на сході та при-
близно від 54° пн. ш. на півночі до майже 44° пн. ш. на півдні. Зокрема, східна межа у Дон-
ській області йде вздовж р. Хопер майже до його гирла, далі на південь до гирла р. Донець, 
тоді нижньою течією р. Дон до Новочеркаська та Ростова. На Передкавказзі (Кубань, Став-

5  http://kievrus-ua.com/article/6340/
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ропілля) межа пролягає від Ростова на схід через Маницьке, вздовж р. Єгорлик, охоплюючи 
територію на північ від оз. Манич до Іліїна та Копилкова на півночі й до підніжжя горбів 
Єргені на сході, далі вона повертає на південь через Примітну, Вознесенське, Благодатне, на 
схід до Володимирівки і на південний схід дугою до Каспійського моря по гирлу р. Терек на 
північ від Кизляра, тоді повертає руслом р. Терек через Кизляр на захід до Грозного, прохо-
дить на північ від Владикавказу через П’ятигорськ та Кисловодськ і виходить уздовж хреб-
тів Кавказу до Чорного моря. На півдні етнічна межа простягається вздовж північного узбе-
режжя Чорного моря і берегів Азовського, включаючи Крим (хоча й не повністю). Позначено 
також численні українські етнічні острови на північному сході аж до Поволжя [8, с. 34-35]. 
Отже, території етнічних українців значно більші, ніж навіть сучасні межі держави Україна. 
Очевидно, ця карта готувалася для участі у переговорах на Паризькій мирній конференції6 
(1919-1920). Цілком імовірно, що нею послуговувалися на цих переговорах, проте офіційно 
українська делегація на Паризькій мирній конференції представила карту «La Republique 
Ukrainienne» («Українська Республіка») [8, с. 36].

Ця остання карта у документі «Mémoire sur l’indépendance de l’Ukraine présenté à la 
Conférence de la paix par la délégation de la république ukrainienne» («Пам’ятка про незалеж-
ність України, представлена делегацією української республіки на мирній конференції»), 
виданому у Парижі в 1919 році французькою мовою [9]. Карта демонструє територіальний 
«план-максимум» вимог делегації УНР, який був «скромніший» за вимоги С.Л. Рудницького 
та заснований на баченні експертів ще часів Гетьманату Скоропадського, із врахуванням 
декларованих кордонів ЗУНР. Основним критерієм належності території до України була 
наявність там української етнічної більшості, зафіксованої переписами та етнографіч-
ними картами. Інший критерій враховував наявні адміністративні межі, стратегічне та еко-
номічне значення для України прилеглих територій.

 

Відомо, що С.Л. Рудницький критикував ці вимоги за « скромність» [8, с. 36]. Однак, як 
видно з карти, етнічними українськими землями визнавалися північне Приазов'я (майбутній 
«Донбас»), північне Причорномор'я, а також Крим, більша частина Слобожанщини і Кубань.

6  Міжнародна конференція, скликана державами-переможницями для вироблення і підписання умов 
з переможеними державами у Першій світовій війні 1914-1918 рр.
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Що ж до «яблука розбрату» – Донбасу, то необхідно підкреслити, що ці землі фор-
мально позначені у складі Московського царства в 1570-х рр., коли воєвода М. Тюфякін і дяк 
М. Ржевський позначили межі Московського царства в донецькому степу. До цього ці землі, 
починаючи з 14-15 ст. перебували у складі Великого князівства Литовського.

Тим не менш, і в період після 1570-х років. землі майбутнього Донбасу заселялися 
переважно українцями. Зібрані та систематизовані факти з історії заселення Донбасу  
XVI-XVIII століть дозволяють виділити в цьому процесі з урахуванням характеру та резуль-
татів такі періоди: XVI – перша половина XVII століття (заселення козацтвом); друга поло-
вина XVII – початок XVIII століття (народна колонізація); середина XVIII століття (засе-
лення Слов'яносербії); остання чверть XVIII століття (роздача земель Запорізької Січі). Після 
відновлення Запорізької Січі (створення Нової Січі) у середині XVIII ст. більша частина 
території Донбасу входила до землі Кальміуської паланки Війська Запорізького Низового. 
Дослідження заселення та освоєння краю в 16-18 ст.ст. показують, що його у цей період 
заселяли та освоювали різні етноси, серед яких українці становили 60-70 %.

 

Донеччина у складі Запоріжжя у 18 ст. Поселення Запорожців
Джерела:
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%
D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97_%D0%BE%
D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%96#%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%BB%
D1%96_%D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B1%D0%B0%D1%81%D1%83_%D0%B2_%D1%81
%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D1%96_%D0%92%D0%9A%D0%9B
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%
D0%94%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%87%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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Висновки. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що вивчення карт 
українських земель в історичному контексті свідчить про те, що жодних «історичних росій-
ських земель» на території сучасної України не було. Такі карти слід розглядати як частину 
інформаційних ресурсів, які є джерелом забезпечення національної безпеки України. Наве-
дені картографічні дані спростовують нібито штучне створення України за рахунок «істо-
ричних російських земель» і являють собою напрям контрпропаганди під час агресії Росій-
ської Федерації проти України.
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МЕХАНІЗМ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕЛЕГУВАННЯ 
САМОРЕГУЛІВНИМ ОРГАНІЗАЦІЯМ ВЛАДНИХ ПОВНОВАЖЕНЬ

У даній статті здійснюється дослідження теми механізму делегування повно-
важень саморегулівним організаціям (далі – СРО). Ґрунтуючись на результа-
тах наукових досліджень питання саморегулювання наводиться висновок про 
актуальність та ефективність залучення таких організацій до виконання певних 
владних повноважень, виходячи з чого, також можна визначити і про необхід-
ність більш детального розкриття саме процесу делегування владних повнова-
жень СРО, який є основним у становленні таких організацій у якості суб’єкта 
адміністративного права. Окрім наукового матеріалу також здійснюється огляд 
і існуючих напрацювань у чинному законодавстві, а саме у галузевому норма-
тивно-правовому акті, який спрямований на архітектурну діяльність, та визна-
чає порядок делегування СРО владних повноважень. Також проводиться 
аналіз прикладу практики делегування повноважень органам місцевого само-
врядування, що може бути використано як своєрідний зразок, який може бути 
використаний для подальшого розвитку механізму делегування повноважень 
і СРО. Додатково звернено увагу на таку важливу організаційну складову, як 
розподіл владних повноважень між декількома організаціями, що має запобігти 
хаотичності та надання процесу делегування владних повноважень та ї х вико-
нання необхідної чіткості. Також звертається увага і на питання розмежування 
повноважень, які можуть бути делеговані, та виконання яких може здійсню-
ватись виключно відповідним державним органом, що має сприяти забезпе-
ченню відповідного впорядкування, здійснення належного нагляду за виконан-
ням делегованих повноважень, та збереженню необхідного обсягу державного 
впливу у відповідних сферах діяльності. У якості необхідних елементів меха-
нізму делегування владних повноважень СРО виділяються наступні складові: 
відповідні норми права, самі повноваження, які делегуються, та відносини між 
організацією та державним органом, який делегував повноваження. Окремим 
елементом виділяється процес прийняття рішення як про надання повнова-
жень, та і його припинення, що визначається як один із проявів взаємозв’язків 
СРО і держави. В цілому такий механізм потребує додаткового опрацювання, 
та зумовлений окрім самого очікуваного результату залучення СРО до вико-
нання владних повноважень, але і також сприяє поглибленню співпраці таких 
організацій з державою та формування взаємної довіри, що має позитивно 
вплинути на загальний результат.

Ключові слова: делегування, владні повноваження, саморегулівні організації.
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Krasavtsev A. I. Mechanism for delegating power to self-regulatory 
organizations

This article examines the topic of the mechanism of delegation of powers to 
self-regulatory organizations (hereinafter – SRO). Based on the results of scientific 
research on self-regulation, the conclusion is made on the relevance and effectiveness 
of involving such organizations in the exercise of certain powers, based on which, we 
can also determine the need for more detailed disclosure of the process of delegating 
power to SROs. quality of the subject of administrative law. In addition to scientific 
material, there is also a review of existing developments in current legislation, namely 
in the sectoral legal act, which is aimed at architectural activities, and determines 
the procedure for delegating authority to the SRO. An example of the practice 
of delegating authority to local governments is also analyzed, which can be used as 
a kind of model that can be used to further develop the mechanism of delegation 
of authority and SRO. In addition, attention is paid to such an important organizational 
component as the division of power between several organizations, which should 
prevent chaos and provide the process of delegation of power and their implementation 
of the necessary clarity. Attention is also paid to the delimitation of powers that can 
be delegated, and the implementation of which can be carried out exclusively by 
the relevant state body, which should help ensure proper regulation, proper supervision 
of delegated powers, and maintaining the necessary state influence in relevant areas. 
The following components are identified as necessary elements of the SRO's delegation 
of authority: the relevant rules of law, the powers being delegated, and the relationship 
between the organization and the state body that delegated authority. A separate element 
is the process of deciding on the granting of authority, and its termination, which is 
defined as one of the manifestations of the relationship between the SRO and the state. 
In general, such a mechanism needs further elaboration, and is conditioned not only by 
the expected result of SRO involvement in the exercise of power, but also contributes 
to deepening cooperation of such organizations with the state and building mutual 
trust, which should positively affect the overall result. 

Key words: delegation, power, self-regulatory organizations.

Вступ. Делегування владних повноважень є фундаментальним елементом у процесі 
становлення СРО у якості суб’єктів адміністративного права, оскільки саме делегування 
таких повноважень визначає наявність відповідної компетенції у суб’єкта-отримувача та 
надає змогу виступати у якості учасника процесу управління. Так як СРО згідно своєї сут-
ності є перспективним елементом механізму регулювання господарської та професійної 
діяльності, процес делегування повноважень з боку державних органів є актуальним напря-
мом дослідження, що особливо важливо при наявних тенденціях, які пов’язані зі зменшен-
ням бюрократичного навантаження на державні органи та передачею певного обсягу влад-
них повноважень організаціям. Разом із дослідженням самого поняття делегування владних 
повноважень, також необхідно здійснити огляд механізму здійснення такого делегування, 
на відміну від самого поняття СРО, делегування таким організаціям повноважень та пер-
спектив поширення такої практики досліджувалась вкрай недостатньо, та потребує додат-
кового розкриття, зокрема додаткового опрацювання потребує тема чіткості та прозорості 
при здійснені нагляду з боку державних органів за делегованими повноваженнями, оскільки 
взаємозв’язки між СРО та державою є прямими наслідком та невід’ємною частиною про-
цесу делегування повноважень, та сприяє ефективності функціонування механізму такого 
делегування в цілому. 

Постановка завдання. Так як збільшення ролі СРО є основним елементом процесу 
реформування інституту саморегулювання в Україні, детального дослідження потребує не 
тільки поняття та перспективи цих організацій, але і також важливі організаційні питання, 
одним із яких і є механізм делегування їм владних повноважень.
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Виклад основної частини. В першу чергу необхідно звернути увагу на наукове 
визначення поняття делегування повноважень в цілому, оскільки це надає розуміння даної 
теми. Тема делегування владних повноважень СРО протягом останніх років знаходить 
своє відображення і в наукових працях українських науковців, при цьому звертається увага 
і на особливості таких організацій, і на здійснення процесу делегування з їх урахуванням. 
Досліджуючи дане питання, О. Терещук визначає, що делегування повноважень слід розу-
міти як адміністративно-правовий інститут, зміст якого становить процес (правовідносини) 
передачі публічно-адміністративних повноважень суб’єкта делегування іншому учаснику 
(органу публічної адміністрації, фізичній особі або юридичним особам приватного/публіч-
ного права) на визначений строк з обов’язковим ресурсним забезпеченням (фінансовим/
майновим), відповідними контрольно-наглядовими обмеженнями та відповідальністю, 
що здійснюється у формі договору чи акта [1, с. 129]. О.В. Говорун у своєму дисертацій-
ному досліджені визначає СРО фундаментом і формою саморегулювання [2, с. 132]. Авто-
ром звертається увага на подвійну природу таких організацій, яка залежить від обсягу та 
порядку делегування державою повноважень [2, с. 169]. Розкриваючи дану тему О.В. Гово-
рун визначає, що І дійсно, з одного боку, СРО є приватноправовими організаціями підприєм-
ців або професіоналів, консолідуючими професійні інтереси. З іншого, здійснюють публічні 
функції в межах делегованих державою повноважень [2, с. 169]. У ході свого дослідження 
Автор наводить дуже важливе твердження, яке підтверджує актуальність розвитку процесів 
взаємодії СРО з державою, а саме те, що ідея розвитку СРО не тільки в тому, щоб виділити 
відповідні державні функції і наділити ними ці громадські організації, а в тому, щоб реалі-
зувати ті функції, які існують в суспільстві, затребувані суспільством, але не реалізуються 
[2, с. 170]. Як можна побачити, виходячи з наведеного Автором дослідження твердження, 
залучення СРО до виконання державних функції, дозволяє значно удосконалити існуючі 
механізми регулювання господарської та професійної діяльності, зокрема завдяки обізна-
ності учасників організації у становищі відповідної сфери діяльності, що значно полегшує 
роботу державних органів, які регулюють відповідний вид діяльності. 

Говорячи про доцільність даної теми, необхідно відмітити, що існують і інші наукові 
дослідження, які підтверджують перспективність поширення практики делегування влад-
них повноважень СРО. У якості прикладу можна навести дослідження О. Гончаренко, де 
СРО визначається як певний майданчик для формування, усвідомлення та реалізації інтере-
сів усіх зацікавлених осіб у регулюванні певного ринку, сфери, галузі, виду господарської 
або професійної діяльності, то залучення цих організацій до розробки законопроектів, про-
ведення консультацій з ними з питання створення, компетенції СРО, нагляду та контролю 
за їх діяльністю, розподілу функцій з нагляду та контролю між органами публічної влади та 
СРО є обов’язковим [3, с. 157]. Також наводиться твердження стосовно перспектив функ-
ціонування таких організацій як суб’єктів делегованих повноважень, а саме те, що взаємо-
дія та співпраця із СРО на основі визначених законом норм є запорукою продуктивного та 
ефективного регулювання з дотриманням принципів відкритості та прозорості [3, с. 157]. 
О. Гончаренко визначає делегування повноважень СРО як передачу визначених на певний 
термін повноважень на основі зрозумілої та розумної процедури від компетентного суб’єкта 
(органу державної влади, суб’єкта господарювання) до СРО та встановлення порядку контр-
олю за їх виконанням [4, с. 131]. Одразу необхідно виділити, що, фактично, згадана О. Гон-
чаренко процедура, на основі якої має здійснюватися делегування і є тим самим механізмом 
делегування. Також можна додати, що такий механізм має мати відповідні складові та етапи, 
які в свою чергу мають мати відповідне визначення. 

Повертаючись до питання актуальності практики виконання СРО делегованих їй 
повноважень можна визначити, що можливість виконання СРО запитів суспільства є однією 
із ознак таких організацій, так, здійснюючи перелік ключових ознак цих організацій, Ж.В. 
та В.А. Гарбар визначають, що для СРО характерна наявність подвійної мети утворення, 
яка полягає в задоволенні інтересів як членів СРО, так і споживачів їх товарів (робіт, послуг 
тощо), а у випадках делегування СРО публічно-владних повноважень – і публічного інтер-
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есу [5, с. 5]. Суспільна користь впровадження СРО у якості суб’єктів делегованих владних 
повноважень підтверджується у роботі О. Левчишиної, яка на прикладі організацій само-
регулівних професій, визначає, що публічно-владні повноваження, які здійснюють ці орга-
нізації, є основними напрямами їх діяльності, які спрямовані на задоволення публічного 
інтересу, тобто інтересу громадян і держави України, де реалізують владні державні повно-
важення, проявляється вплив таких організацій з метою правомірної, справедливої, законної 
діяльності зацікавлених суб’єктів [6, с. 58].

Як можна побачити з наведеного вище, залучення таких організацій до виконання 
певних державних функцій, що здійснюється шляхом делегування СРО повноважень з боку 
відповідних державних органів, є перспективним допоміжним елементом у процесі регу-
лювання господарської та професійної діяльності, оскільки у такому випадку прийняття 
стратегічно важливих рішень у певній галузі або певному ринку здійснюється при участі 
їх безпосередніх учасників. Фактично можна визначити, що однією із основних функ-
цій таких організацій є задоволення потреб суспільства у відповідній галузі або ринку, 
діяльність яких у поєднанні з діяльністю відповідних державних органів має призвести 
до задоволення відповідних потреб на певному ринку, певній сфері господарської або 
професійної сфері діяльності, підвищенні довіри як до державних органів, які здійсню-
ють свою політику з урахуванням думки представників напряму діяльності, регулювання 
якого здійснюється, а також до підвищення довіри до інституту саморегулювання взагалі. 
У якості прикладу визначення важливості розширення досвіду практики функціонування 
СРО, зокрема у якості суб’єкта делегованих повноважень можна навести дослідження 
О.В. Медведчук, у якому у якості висновку визначається, що досвід СРО має стати осно-
вою для удосконалення та впровадження ефективних моделей саморегулювання, визначе-
них за результатами вивчення й апробації кращих зарубіжних практик з роздержавлення 
публічного управління, що сприятиме послабленню рівня владно-адміністративного 
тиску, розвантаженню органів державної влади від невластивих функцій, підвищенню від-
повідальності учасників ринку і, як наслідок, покращенню якості робіт і послуг [7, c. 102]. 
Тобто, виходячи з наведеного О. Медведчук, можна побачити, що накопичення досвіду 
функціонування СРО є невід’ємною складовою процесу пошуку оптимальної моделі існу-
вання інституту саморегулювання, зокрема удосконаленню механізму делегування таким 
організаціям повноважень, та дослідження перспектив даної практики. В цілому здійс-
нення делегування владних повноважень СРО є важливим елементом масштабного меха-
нізму адміністративно-правового регулювання державного управління господарською 
діяльністю, оскільки воно сприяє здійсненню досягнення мети адміністративно-правового 
регулювання державного управління господарською діяльністю – встановлення правового 
господарського порядку, за якого забезпечується баланс публічних і приватних інтересів 
як у діяльності суб’єктів владних повноважень, так і в діяльності суб’єктів господарю-
вання або охочих займатися господарською діяльністю [8, с. 45]. Таким чином, можна 
побачити, що впровадження та забезпечення ефективно функціонуючого механізму деле-
гування владних повноважень позитивно впливає на забезпечення стабільності у суспіль-
стві в цілому, що має позитивний вплив як на репутацію СРО, так і на репутацію держав-
них відповідних державних органів в цілому. 

Стосовно дослідження як Окрім теоретичного забезпечення також хотілося б звер-
нути і на існуючу законодавчу основу, оскільки практика існування та функціонування СРО 
в Україні вже достатньо довгий час існує у певних галузях, та має певне відображення у від-
повідних нормативно-правових актах, напрацювання у яких можуть бути використані у яко-
сті певного зразка при удосконаленні законодавчої бази, яка визначає механізм делегування 
владних повноважень СРО. Неодноразово у наукових дослідженнях даної теми наводилися 
приклади галузей, у яких передбачена можливість делегування владних повноважень СРО, 
наприклад, дослідження Ж.В. Гарбар, та В.А. Гарбар у якому визначаються наступні галузі, 
у яких не тільки передбачена діяльність СРО, а і можливість делегування їм владних повно-
важень, а саме: архітектурна діяльність, професійна діяльність на ринку цінних паперів, 
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адміністрування недержавних пенсійних фондів, діяльність кредитних спілок, страхова 
діяльність [5, с. 6].

Оскільки можливість здійснення делегування повноважень СРО передбачає необхід-
ність створення відповідного механізму здійснення такого делегування, а також виникнення 
відповідних взаємозв’язків суб’єкта делегованих владних повноважень з органом, який такі 
повноваження делегував, такий механізм має бути визначений чинному законодавстві, мати 
належне відображення, що дозволяє уникнути спірних питань та прогалин, оскільки чіт-
кість визначення такого механізму запобігає виникненню ускладнень при здійснені делегу-
вання повноважень. Досліджуючи правову основу необхідно зазначити, що в законодавстві 
України існують відповідні нормативно-правові акти, які визначають порядок делегування 
владних повноважень відповідним державним органами, однак на даний момент, як зазна-
чалося раніше, їхня кількість обмежена, прикладом такого нормативно-правового акту 
можна назвати Наказ Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-кому-
нального господарства України № 282 від 13.10.2014 р. «Про затвердження Порядку делегу-
вання повноважень саморегулівним організаціям у сфері архітектурної діяльності». Даний 
нормативно-правовий акт містить у собі перелік умов делегування повноважень, порядок 
прийняття рішення про делегування повноважень або його відмову, обов’язки організації 
щодо реалізації делегованих їй повноважень, а також положення стосовно контролю за реа-
лізацією делегованого повноваження [9]. Даний нормативно-правовий акт є як прикладом 
законодавчо визначеного механізму делегування повноважень, а також бути використаний 
у якості зразка для подальшого формування відповідного законодавства, спрямованого на 
формування механізму делегування повноважень СРО при подальшому розширенню інсти-
туту саморегулювання в Україні.

Не дивлячись на наявність відображення законодавством механізму делегування СРО 
повноважень у даному напрямі існує достатня кількість проблем та невирішених питань, які 
пов’язані в першу чергу з недостатнім розвитком законодавства у даній сфері та недоста-
нім розвитком інституту саморегулювання взагалі, що потребує відповідного опрацювання, 
з можливим використанням всіх наявних теоретичних і законодавчих напрацювань стосовно 
процесу делегування владних повноважень, варто зазначити, що дана тема також неоднора-
зово ставала об’єктом дослідження у науковій літературі. У якості прикладу можливих шля-
хів удосконалення механізму делегування владних повноважень можна навести висновок, 
який наводить О. Говорун у своєму дослідженні, а саме наступні шляхи їх доопрацювання, 
які полягають у перегляді системи нормативно-правового регулювання, з чітким розмеж-
уванням функцій держави та СРО, у аспекті того, які саме є виключно державними, а які 
можуть будуть делеговані [2, с. 188]. Необхідно додати, що розмежування повноважень, 
які виконують виключно державним органом та повноважень, які можуть бути делеговані 
є обов’язковим елементом у системі делегування повноважень СРО, оскільки воно забезпе-
чує належне впорядкування процесу делегування запобігаючи надмірному зменшенню дер-
жавного впливу на певну сферу господарської або професійної діяльності, забезпечуючи при 
цьому оптимальне співвідношення участі у процесі управління у певній галузі як держави 
так і СРО. Говорун також визначає, що здійснення удосконалення у даному напрямі полягає 
у встановленні відповідальності посадових осіб СРО та її самої у випадку невиконання або 
неналежного виконання делегованих функцій держави [2, с. 188]. Визначення відповідаль-
ності у разі неналежного виконання делегованих повноважень має забезпечувати достатній 
рівень відповідальності учасників і керівних органів таких організацій, що разом з їх вну-
трішніми правилами має сформулювати ефективний комплекс положень, який має на меті 
забезпечення відповідної якості результатів роботи СРО. Автор також наводить твердження 
стосовно необхідності визначення контролюючих функцій відповідних державних органів 
виконавчої влади за реалізацією повноважень, що делеговані державою [2, с. 188]. Необ-
хідно зазначити, що забезпечення належного нагляду виконанням СРО делегованих функцій 
є один із ключових елементів взаємовідносин між організацією та державою, оскільки це 
забезпечує дотримання СРО не тільки визначених стандартів, а і чинного законодавства, що 
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має на меті запобігти його порушенням та не допустити зловживань з боку таких організацій 
своїм статусом та повноваженнями. Останнім наведеним прикладом шляху удосконалення 
механізму делегування владних повноважень визначається удосконалення системи фінан-
сування СРО з урахуванням обсягів делегованих повноважень [2, с. 188]. Стосовно даного 
визначення хотілося б зазначити, що відповідне забезпечення функціонування СРО з боку 
держави є додатковим стимулюючим фактором для поширення таких організацій, що має 
забезпечити зміцнення інституту саморегулювання в Україні. 

У якості можливого зразка для розвитку механізму делегування повноважень СРО 
можна звернути увагу на механізм делегування повноважень органам місцевого самовряду-
вання, оскільки існують аналогічні вимоги для забезпечення ефективного функціонування 
даного механізму, зокрема, як зазначає О. Новак, однією з вимог пов’язаною з делегуван-
ням органам місцевого самоврядування окремих державних повноважень, є можливість 
контролю з боку держави за їхньою реалізацією [10, с. 105]. У своєму дослідженні О. Новак 
наводить твердження, що такий контроль за загальним правилом означає можливість відпо-
відних державних органів спостерігати за реалізацією делегованих повноважень, надавати 
виконавцям обов’язкові для виконання вказівки, оцінювати прийняті ними рішення з точки 
зору не тільки законності, а й доцільності та ефективності, за необхідності скасовувати чи 
призупиняти дію таких рішень [10, с. 105]. Як можна побачити у як у випадку з делегу-
ванням повноважень органам місцевого самоврядування, так і СРО, надзвичайно важли-
вим є забезпечення відповідного виконання делегованих функцій, що є запорукою досяг-
нення пріоритетних цілей при здійсненні відповідної державної політики. Повертаючись 
до питання чіткості механізму делегування владних повноважень СРО, хотілося б виділити 
таку тему, як розподіл повноважень між декількома організаціями-суб’єктами делегованих 
владних повноважень. Ефективний розподіл повноважень має в перспективі стати важли-
вим елементом механізму делегування, оскільки дозволяє результативно використовувати 
наявні ресурси для виконання пріоритетних задач у відповідній галузі, що за наявності від-
повідного правового забезпечення має сприяти отриманню позитивного досвіду від прак-
тики залучення СРО до виконання владних функцій.

У якості висновку необхідно зазначити, що механізм делегування владних повно-
важень є одним із ключових елементів процесу децентралізації, оскільки делегування від-
повідних функцій, зокрема СРО, окрім розширення компетенції та отримання необхідного 
досвіду, є важливим елементом співпраці маж суб’єктами делегованих повноважень та дер-
жавою, оскільки, завдяки спільній роботі на єдиний результат формується взаємна довіра 
та усвідомлення відповідальності при здійсненні державної політики. Виходячи з наявної 
теоретичних та законодавчих положень, механізму делегування владних повноважень СРО 
можна дати наступне визначення – це процес, за яким, згідно встановленого порядку, здійс-
нюється передача певних, визначених законом, повноважень, що, накладає на організацію 
обов’язки по їх належному здійсненню та звітуванню, а на відповідний державний орган 
по здійсненню нагляду за їх виконанням. Необхідним елементом такого механізму є норми 
права, визначені відповідними нормативно-правовими актами, які визначають як можли-
вість такого делегування, так і відповідний порядок його здійснення, а також важливі органі-
заційні моменти, такі як, необхідні умови до організації та перелік необхідної документації, 
яка має надаватися державному органу для прийняття рішення про делегування. Наступним 
елементом є саме повноваження, оскільки їх наявність визначає компетенцію організації, так 
обсяг яких встановлений законодавством. Наступним елементом є відповідні правові відно-
сини, які виникають як між СРО, якій делеговані повноваження, так і відповідним органом, 
який дані повноваження делегував. В цілому специфіка таких елементів напряму залежить 
від галузевого законодавства, оскільки на даний момент їхнє відображення обмежено ним 
та потребує удосконалення. Окремим елементом хотілося б визначити процес прийняття 
рішення про делегування, відмову, або припинення виконання делегованих повноважень 
оскільки це є одним із ключових проявів контролю з боку держави за здійсненням про-
цесу делегування, що в свою чергу є проявом взаємовідносин між державним органом та 



149

Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право

організацією. Розширення спектру галузей, у яких передбачене функціонування СРО з роз-
робкою відповідного законодавчого забезпечення, зокрема стосовно процесу делегування 
повноважень є джерелом відповідного практичного досвіду залучення СРО до виконання 
владних повноважень, що в свою чергу дозволяє на основі отриманих результатів діяльності 
таких організацій у якості суб’єкта делегованих владних повноважень здійснювати відпо-
відні корективи у профільне законодавство, та визначати подальші шляхи удосконалення 
як механізму делегування владних повноважень, так і інституту саморегулювання взагалі. 
Виходячи з того, що становлення СРО як суб’єкта адміністративного права, тобто учасника 
управління, відбувається саме завдяки виконанню такими організаціям владних функцій, 
розвиток теорії та законодавства у даному напрямі позитивно відображається на розвитку 
адміністративного права України взагалі.
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Наукова стаття присвячена дослідженню теоретичних та практичних аспек-
тів процесу встановлення (визнання) батьківства, особливостей адміністратив-
ної процедури його здійснення та оскарження в деяких країнах ЄС, Російській 
Федерації та в Україні.

На підставі дослідження наукових праць вчених та аналізу законодавства 
різних країн в сфері правового регулювання визнання батьківства сформульо-
вано висновки і пропозиції щодо вдосконалення положень чинного адміністра-
тивного та сімейного законодавства, яке регулює процес визнання батьківства. 

Автором проаналізовано законодавчі акти Польщі, Німеччини, Російської 
Федерації та України, на підставі чого зроблено висновок про те, що в юридич-
нійї практиці досліджуваних держав є наявність презумпції батьківства, згідно 
з якою зареєстрований шлюб між матір’ю та батьком дитини вказує на те, що 
дитина походить від подружжя і батьки звільняються від обов’язку доведення 
походження дитини. В більшості європейських країн презумпція поширюється 
на період 300 днів після розірвання або анулювання шлюбу. Батьківство щодо 
дітей, які народжені не в шлюбі, може бути встановлено за допомогою добро-
вільного визнання дитини передбачуваним батьком або ж його примусове вста-
новлення в судовому порядку. Якщо в першому випадку особа батька фактично 
не відома і її слід встановити, то в другому випадку вже є наявний актовий запис 
з відомостями про батька дитини, однак є інша особа, що вважає чи не вважає 
себе її батьком. Процедура встановлення батьківства в Україні не вимагає згоди 
дитини, якщо вона не досягнула повноліття. Однак автором внесено пропози-
цію про зниження віку дитини до 10-12 років для отримання такої згоди.

Визнання батьківства має юридичні наслідки з моменту реєстрації у відпо-
відних державних органах за спеціальною адміністративною процедурою. При 
відсутності визначених законом підстав і документів батьківство встановлю-
ється та відповідно оспорюється в судовому порядку.

Ключові слова: батьківство, визнання батьківства, встановлення бать-
ківства, оспорювання батьківства, презумпція батьківства, презумпція мате-
ринства, акти цивільного стану, адміністративна процедура.

Tetiana T. V. Administrative and legal support of the process of establishing 
(recognizing ) of paternity in Ukraine and EU member states: comparative and 
legal aspect

The scientific article is devoted to the study of theoretical and practical 
aspects of the process of establishing (recognition) of paternity, the peculiarities 
of the administrative procedure for its implementation and appeal in some EU 
countries, the Russian Federation and Ukraine.
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Based on the study of scientific works of scientists and analysis of legislation 
of different countries in the field of legal regulation of paternity, conclusions 
and proposals for improving the provisions of current administrative and family law 
governing the process of paternity.

The author analyzes the legislation of Poland, Germany, the Russian Federation 
and Ukraine, on the basis of which it is concluded that in the legal practice 
of the studied states there is a presumption of paternity, according to which 
a registered marriage between mother and father indicates that the child comes from 
the spouses and the parents are released from the obligation to prove the origin 
of the child. In most European countries, the presumption applies for a period of 300 
days after the divorce or annulment. Paternity of children born out of wedlock can be 
established through the voluntary recognition of the child as the prospective parent 
or his or her forced establishment in court. If in the first case the identity of the father 
is not actually known and needs to be established, in the second case there is already 
an act record with information about the child's father, but there is another person 
who considers or does not consider himself his father. The procedure for establishing 
paternity in Ukraine does not require the consent of the child if he or she has reached 
the age of majority. However, the author proposed to reduce the age of the child to 
10-12 years to obtain such consent.

Recognition of paternity has legal consequences from the moment of registration 
with the relevant state bodies under a special administrative procedure. In the absence 
of the grounds and documents specified by law, paternity is established and accordingly 
challenged in court.

Key words: paternity, recognition of paternity, establishment of paternity, 
contestation of paternity, presumption of paternity, presumption of maternity, acts 
of civil status, administrative procedure.

Вступ. Встановлення походження дітей від матері та батька є підставою виникнення 
їх взаємних прав та обов'язків. Право дитини знати своїх батьків і право на піклування закрі-
плено в ст. 7 Конвенції ООН «Про права дитини».

До недавнього часу в країнах Європи юридичне походження дитини визначалося 
виключно на підставі біологічного (генетичного) зв'язку між нею та батьками. Згодом бать-
ківство пов’язувалося саме з фактом шлюбу між батьками і в деяких країнах визнавалися 
тільки діти, народжені у шлюбі.

Однак сьогодні в суспільстві все більше ситуацій, в яких генетична, правова та соці-
альна спорідненість батьків та дітей не збігаються. Тому важливим є теоретичне дослідження 
існуючих презумпцій батьківства та материнства, визначення і законодавче закріплення 
порядку встановлення та оспорювання батьківства в різних країнах. Це дасть можливість 
систематизувати сформований досвід, виявити специфіку в окремих державах та запропо-
нувати напрямки розвитку законодавства у цій сфері.

Теоретичні та практичні аспекти встановлення батьківства досліджували чимало 
вітчизняних науковців у сфері сімейного та цивільного права. О. Розгон [1], Н. Конончук 
[2], Л. Красицька [11], Антонюк О., Ромовська З. вивчали правову природу презумпції бать-
ківства, що діяли в багатьох країнах ще з часів римського права. Свої наукові роботи по вка-
заній тематиці публікували також зарубіжні вчені, зокрема Wudarski A.[10], Schwab D.[12], 
Zimmermann M. J.[15], Boele-Woelki K.[7], Smyczyński T.[13].

Проте вічизняними вченими не достатньо велися дослідження щодо вивчення зару-
біжного досвіду в сфері адміністративно-правового забезпечення визнання та встановлення 
батьківства. Враховуючи рівень ефективності правового регулювання держав-членів ЄС 
у сфері цивільного та адміністративного права, слід провести порівняльний аналіз законо-
давства щодо адміністративно-правового забезпечення процедури встановлення батьків-
ства, оскільки вона є відмінною у різних країнах. 
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Методологічну основу дослідження становить сукупність філософських, загаль-
но-наукових та спеціальних методів. Використовуючи діалектичний метод, було з’ясовано 
суть презумпцій батьківства та материнства, а за допомогою методу порівняльного аналізу 
узагальнено норми національного і міжнародного законодавства, які регулють процедуру 
визнання та встановлення батьківства. Теоретичною основою дослідження є положення 
загальної теорії держави і права, цивільного, сімейного та адміністративного права та вико-
ристано спеціально-наукові методи, зокрема догматичний та структурно-логічний.

Постановка завдання. Метою наукової статті є визначення сутності адміністратив-
ної процедури встановлення (визнання) батьківства на основі теоретичних положень юри-
дичної науки та норм законодавства України і зарубіжних країн та розробка рекомендацій, 
спрямованих на вдосконалення законодавства України в сфері сімейних та адміністративних 
правовідносин.

Результати дослідження. В юридичній практиці України, Росії та більшості країн 
Європи до питань встановлення та визнання батьківства завжди була прикута підвищена 
увага, оскільки саме факт походження дитини є підставою для виникнення взаємних прав 
та обов’язків між нею та її батьками. Однак встановлення та визнання батьківства – це різні 
правові категорії. У разі встановлення батьківства має місце встановлення обставин, за яких 
в заінтересованих осіб виникають взаємні права та обов’язки. У випадку визнання батьків-
ства підтверджується факт походження дитини від батьків, що в свою чергу дає можливість 
дитині мати певні права – знати батьків, право на спадкування тощо[1].

Правові відносини між батьками і дитиною виникають з моменту державної реє-
страції народження дитини і внесення відомостей про матір та батька в спеціальні доку-
менти. Ці норми регулюються нормативно-правовими актами, які зазвичай встановлю-
ють порядок та коло суб’єктів такої реєстрації. Норми про встановлення походження 
дітей в Європі знаходяться в сфері національного правового регулювання і закріплені 
в цивільних та сімейних кодексах, кодексах про охорону здоров'я, а в ряді країн прийма-
ються спеціальні закони. 

В юридичній практиці багатьох країн ще з часів римського права діє презумпція 
батьківства, суть якої полягає в тому, що наявність зареєстрованого шлюбу між матір’ю та 
батьком дитини вказує на те, що дитина походить від подружжя і батьки звільняються від 
обов’язку доведення походження дитини [2]. 

Сімейний кодекс України (далі – СК) [3] регламентує це твердження наступним чином: 
«Дитина, яка зачата і (або) народжена у шлюбі, походить від подружжя. Походження дитини 
від подружжя визначається на підставі Свідоцтва про шлюб та документа закладу охорони 
здоров'я про народження дружиною дитини. Дитина, яка народжена до спливу десяти міся-
ців після припинення шлюбу або визнання його недійсним, походить від подружжя». 

У Польщі (§ 1 ст. 62 Кодексу сім’ї та опікунства, далі – КСО) [4], так само як в Росії 
(п. 2 ст. 48 Сімейного кодексу РФ, далі – СК РФ) [5] та в Німеччині (пр. 1 п. 1 § 1592 
Німецького цивільного Кодексу – далі НЦК) [6], застосовується принцип «pater est quem 
nuptiae demonstrant» (лат. «Батьком є той, на кого вказує шлюб»), згідно з яким батьком 
дитини є чоловік, що в момент народження дитини перебував у шлюбі з її матір'ю. В біль-
шості європейських країн презумпція поширюється на період 300 днів після розірвання 
або анулювання шлюбу. Цей строк – це медичний критерій, який визначає максимально 
ймовірний період від моменту зачаття до моменту народження дитини. Найдовший тер-
мін, протягом якого діє презумпція батьківства, встановлений законодавством Нідерландів 
і становить 306 днів [7].

Зазвичай, в юридичній практиці наявність даної презумпції спрощує процедуру реє-
страції народження дитини та захист її інтересів.

Однак деякі науковці засуджують застосування презумпції батьківства. Вони зверта-
ють увагу на випадки, коли дитина свідомо зачата в результаті зради або при фактичному 
сумісному проживанні осіб, шлюб яких не припинено офіційно. Російські науковці в таких 
випадках пропонують використовувати термін «вимушене юридичне батьківство» [8].
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Російське законодавство не містить норми, яка надає можливість матері дитини, яка 
перебуває у шлюбі, або подружжю вже під час державної реєстрації народження заявити про 
те, що чоловік матері не є батьком дитини, і тоді батьком визнається інша особа, яка заявить 
про це [9]. В такому випадку можлива тільки реєстрація в якості батька дитини чоловіка або 
колишнього чоловіка матері новонародженого, після чого потрібно оспорювати в судовому 
порядку запис про батька в книзі записів народжень відповідно до ст. 52 СК РФ і нормами 
ЦПК РФ, навіть якщо чоловік (колишній чоловік) не заперечує, а фактичний чоловік і біоло-
гічний батько дитини бажає встановлення батьківства відносно себе. 

На відміну від російського, законодавство України передбачає можливість подружжя, 
а також жінки та чоловіка, шлюб між якими припинено, у разі народження дитини до спливу 
десяти місяців після припинення їх шлюбу, подати до органу державної реєстрації актів 
цивільного стану спільну заяву про невизнання чоловіка (колишнього чоловіка) батьком 
дитини. Така вимога відповідно до ч.3 ст. 122 СК України може бути задоволена лише у разі 
подання іншою особою та матір'ю дитини заяви про визнання батьківства.

Німецьке та польське законодавство у цій сфері містить положення про те, що пре-
зумпція також поширюється на період 300 днів після розірвання або анулювання шлюбу. 
Але, якщо в зазначений період перед народженням дитини мати укладе новий шлюб, пре-
зумпція батьківства «переходить» до нового чоловіка (Пункт 3 § 1593 НЦК; § 2 ст. 62 КСО).

Крім того в Німеччині є можливість зміни терміну дії презумпції, якщо буде доведено, 
що між зачаттям і народженням дитини минуло більше 300 днів. Визнання факту батьківства 
не має правового ефекту до тих пір, поки юридичним батьком дитини визначено іншого 
чоловіка.

Прийнята в Німеччині конструкція «припиненої дії» має важливе значення, якщо 
дитина народжується після подачі заяви про розлучення, а третя особа не пізніше ніж протя-
гом року від вступу в силу рішення про розлучення визнає батьківство. Юридичні наслідки 
такого визнання залежать ще й від згоди чоловіка, який в момент народження дитини був 
чоловіком матері. При таких обставинах настає спростування презумпції, що застосовується 
в результаті народження дитини в шлюбі, але визнання може наступити не раніше набрання 
чинності рішення про розлучення [10].

На відміну від польського і російського законодавств, де допускається можливість 
визнання батьківства виключно зачатої дитини, формулювання німецького законодавства 
в цій сфері ширше, хоч і є неоднозначним. У зв'язку з цим спірним питанням в німецькій 
теорії залишається допустимість визнання батьківства ще перед зачаттям дитини.

В країнах Європейського Союзу також діє презумпція материнства «Мater semper certa 
est», що означає: «Мати завжди достовірно відома». Підтвердженням походження дитини 
від матері є зазвичай документи медичного закладу, в якому дитина народилася, а при народ-
женні поза медичним закладом – медичні та інші документи, або ж покази свідків. Однак, 
з 1978 року, коли перша дитина була зачата за методикою in-vitro, принцип «Mater semper 
certa est» вже не може бути застосований у всіх без винятку випадках, оскільки в результаті 
застосування допоміжних репродуктивних технологій у дитини може бути як генетична, так 
і «природна» мати, які є різними людьми [11].

У відповідь на ці соціальні зміни в основу правової доктрини і законодавства, що 
регулює встановлення походження дітей, на думку європейських вчених, повинна бути 
покладена нова концепція визнання материнства. Відтак, деякі країни перетворили старе 
природне право в еквівалентний кодифікований закон. Для прикладу в 1997 році Німеччина 
ввела §1 571 Mutterschaft («материнство») в Цивільний кодекс Німеччини, відповідно до 
якого «Мати дитини – це жінка, яка її народила». І це законодавче визначення не може бути 
змінено за згодою сторін [10]

Однак на сьогодні все частіше виникають ситуації, коли батьки дитини не прожива-
ють у зареєстрованому шлюбі, розлучаються або ж використовують репродуктивні техноло-
гії для народження дітей. Відтак виникає необхідність встановлення (визнання) батьківства 
для підтвердження біологічного споріднення між батьком та дитиною.
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Як в Україні, так і в країнах ЄС батьківство щодо дітей, які народжені не в шлюбі, 
встановлюється за допомогою добровільного визнання дитини передбачуваним батьком або 
ж примусового встановлення батьківства в судовому порядку. 

Для державної реєстрації встановлення батьківства може подаватися:
– спільна заява про встановлення батьківства батька і матері дитини, які не перебува-

ють між собою у шлюбі на момент народження дитини;
– заява про встановлення батьківства, що подається батьком дитини, який не перебу-

ває в шлюбі з її матір'ю на момент народження дитини;
– рішення суду про встановлення батьківства або про встановлення факту визнання 

батьківства, яке набрало законної сили.
При відсутності зазначених підстав і документів батьківство встановлюється та від-

повідно оскаржується в судовому порядку.
В країнах Європи правове регулювання правового статусу позашлюбних дітей рег-

ламентується Європейською конвенцією про правовий статус позашлюбних дітей 1975 р., 
а процедура визнання батьківства – відповідними Кодексами та законами окремих держав.

В Польщі, Франції та Німеччині передбачуваний батько може добровільно визнати 
своє батьківство і бути зареєстрованим як такий в уповноважених адміністративних органах 
держави. Для прикладу, в Німеччині особою, яка претендує на батьківство, подається одно-
стороння заява до відповідних органів реєстрації. В заяві особа визнає себе батьком дитини 
та просить записати його в якості батька в свідоцтво про народження дитини (Пункт 2 § 1592, 
§ 1594–1598 НЦК). Визнання батьківства в німецькому праві не обмежена віком дитини 
і може мати місце навіть після досягнення дитиною повноліття. Також батько може визнати 
дитину й після її смерті [12]. 

В Польщі для визнання батьківства необхідно мати також згоду матері, яку вона може 
подати протягом трьох місяців від дати подання чоловіком заяви про визнання дитини (ст. 73 
§ 1 КСО). У разі, якщо мати не має батьківських прав, для визнання батьківства додатково 
необхідна згода дитини. Заява про визнання батьківства подається публічно, тобто в присут-
ності нотаріуса або працівника органу реєстрації актів цивільного стану (п. 1 § 44 Закону 
про цивільний стан), який зобов'язаний пояснити правові наслідки подачі заяви (§ 2 ст. 73 
КСО). Для дотримання цієї форми також досить подати заяву в сімейний суд (§ 180 Закону 
про судочинство у сімейних справах і у справах добровільної підсудності). Заяви не можуть 
подаватися через уповноважену особу, під умовою або з встановленням строку. Заяви про 
визнання батьківства впливають на юридичний статус дитини і тому мають особливий 
характер і юридичну силу. До них не застосовуються положення, що стосуються правочинів 
із вадами волі або недійсності угод. Анулювання наслідків неправильного волевиявлення 
можливе лише в судовому порядку [13].

Порядок визнання батьківства за російським законодавством дещо відрізняється від 
відповідних правил Німеччини і Польщі. У РФ батьківство особи, яка не перебуває в шлюбі 
з матір'ю дитини, встановлюється шляхом подачі в органи реєстрації актів цивільного стану 
спільної заяви батьком і матір'ю дитини. У заяві батько дитини висловлює волю на визнання 
свого батьківства. Мати дитини дає згоду на таке визнання. У разі смерті матері, визнання 
її недієздатною, неможливості встановлення місця її знаходження або позбавлення бать-
ківських прав батьківство встановлюється за заявою батька. Органи опіки та піклування 
повинні дати на це згоду. У разі відсутності згоди органів опіки та піклування для встанов-
лення батьківства потрібно рішення суду. Після смерті дитини батьківство може бути вста-
новлено тільки в судовому порядку [14]. 

Відповідно до українського законодавства, процедура визначення походження дитини 
від батька відбувається також за наявності спільної заяви жінки та чоловіка, які не перебува-
ють у шлюбі між собою. Така заява може бути подана як до, так і після народження дитини 
до органу державної реєстрації актів цивільного стану. Якщо така заява подана неповноліт-
нім, орган державної реєстрації актів цивільного стану повідомляє батьків, опікуна, піклу-
вальника неповнолітнього про запис його батьком дитини. У разі якщо повідомити бать-
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ків, опікуна, піклувальника неповнолітнього неможливо, орган державної реєстрації актів 
цивільного стану повинен повідомити орган опіки та піклування про запис неповнолітнього 
батьком дитини (ст.126 CK України).

У випадках відсутності добровільної згоди батька на визнання батьківства матиме 
місце примусове встановленням батьківства в судовому порядку. Також в судовому порядку 
буде розглядатися і заява про оскарження батьківства.

Як правило, стороною, яка ініціює примусове встановлення біологічного споріднення 
передбачуваного батька і дитини, є мати дитини, на утриманні якої вона знаходиться. Крім 
матері дитини, до суду для початку процедури примусового встановлення батьківства можуть 
звернутися: опікун дитини, особа, на утриманні якої перебуває дитина, органи опіки та піклу-
вання, адміністрація дитячого закладу, а також і сама дитина після досягнення нею повноліття.

Відповідно до ЦПК Німеччини уповноваженим для розгляду справ про примусове 
встановлення батьківства є районний суд (сімейний суд). Німецьке законодавство не містить 
чіткого кола осіб, які мають право подати заяву. Однак, з огляду на саму мету процедури, 
передбачається, що це може бути тільки дитина, мати і чоловік, батьківство якого має бути 
встановлено. 

Особливістю процедури визнання батьківства в Німеччині є те, що мати, маючи 
виняткову батьківську владу, має право домагатися встановлення батьківства як від свого 
імені, так і в якості законного представника дитини. У цьому випадку вона має не лише 
право, а й обов'язок домагатися встановлення батьківства. Якщо ж мати не буде вживати 
ніяких дій для встановлення батьківства, то Сімейний суд має право обмежити її батьківські 
права в інтересах дитини і визначити опікуна для виконання цього обов’язку. На практиці 
часто подання заяви про визнання батьківства на прохання одного з батьків відбувається за 
підтримки Управління у справах молоді (нім. Jugendamt ) [15].

В Польщі розгляд справ по визнанню батьківства ініціюється уповноваженими осо-
бами (ст. 84 і 86 ЦПК). Так, в коло таких осіб включений прокурор. Для розгляду справи має 
бути подано відповідну заяву, яку можна подати ще до народження дитини [10].

На відміну від польського законодавства, в російському прокурор не включений 
в коло осіб, що мають право на подачу позову про встановлення батьківства. Однак, судова 
практика через тлумачення ч. 1 ст. 45 ЦПК РФ, де сказано, що прокурор має право зверта-
тися в суд з позовом щодо відносин, пов'язаних із захистом сім'ї, материнства, дитинства, на 
захист прав і свобод осіб, які за своїм віком не можуть самостійно захищати свої права та 
законні інтереси, визначає, що процесуальний закон наділяє прокурора правом звертатися 
до суду з позовом про встановлення батьківства в інтересах неповнолітньої дитини.

Відповідно до національного законодавства багатьох держав, процедура встанов-
лення біологічного споріднення між передбачуваним батьком і дитиною, як в добровіль-
ному, так і в судовому порядку, не вимагає згоди дитини, якщо вона не досягнула повноліття. 
Таке положення закріплено і в українському, і в російському Сімейних кодексах. Однак це 
призводить до того, що не враховуються інтереси дитини. Тому погоджуюся з думкою тих 
науковців, які говорять про зниження віку дитини до 10-12 років для отримання її згоди, 
так як в такому віці дитина вже може висловити свою думку з приводу родинних відносин 
з батьком та вважаю, що відповідні зміни можна внести в Сімейний кодекс України. Саме 
такий досвід вже існує в юридичній практиці Нідерландів, де для визнання батьківства щодо 
дитини, яка не досягла 16 років, особа повинна отримати попередню письмову згоду матері 
дитини і самої дитини, яка досягла віку 12 років [16]. 

В судовому порядку може здійснювати не лише встановлення батьківства, а і його 
оспорювання. Якщо в першому випадку особа батька фактично не відома і її слід встано-
вити, то в другому випадку вже є наявний актовий запис з відомостями про батька дитини, 
однак є інша особа, що вважає чи не вважає себе її батьком. 

В більшості держав діють терміни для подачі позову до суду про оспорювання бать-
ківства. В основному вони складають від шести місяців до одного року, а в деяких випадках 
до двох років. Однак, найважливіше полягає не тільки в тривалості терміну, а й в моменті, 
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з якого він починає текти. У деяких державах термін оспорювання батьківства починає текти 
з моменту, коли передбачуваний батько дізнався або повинен був дізнатися, що він був заре-
єстрований в якості батька дитини. В інших державах початком відліку терміну визнається 
дата, коли він дізнався або повинен був дізнатися про наявності обставин, що ставлять під 
сумнів його біологічне батьківство. 

Відповідно до ч.3 ст. 136 СК України оспорювання батьківства можливе лише після 
народження дитини і до досягнення нею повноліття та неможливе після смерті дитини.

Висновки. В науковому дослідженні розглянуто особливості порядку встановлення 
(визнання) батьківства в Україні в порівнянні з законодавством Російської Федерації та 
деяких країн членів ЄС. Спільним для юридичної практики досліджуваних держав є наяв-
ність презумпції батьківства, згідно з якою наявність зареєстрованого шлюбу між матір’ю 
та батьком дитини вказує на те, що дитина походить від подружжя і батьки звільняються 
від обов’язку доведення походження дитини. В більшості європейських країн презумпція 
поширюється на період 300 днів після розірвання або анулювання шлюбу.

Батьківство щодо дітей, які народжені не в шлюбі, може бути встановлено за допо-
могою добровільного визнання дитини передбачуваним батьком або ж його примусове 
встановлення в судовому порядку. В першому випадку підтверджується факт походження 
дитини від батьків, а в другому випадку має місце з’ясування обставин, за яких в заінтере-
сованих осіб виникають взаємні права та обов’язки. 

Визнання батьківства має юридичні наслідки з моменту реєстрації у відповідних дер-
жавних органах за спеціальною адміністративною процедурою. При відсутності визначе-
них законом підстав і документів батьківство встановлюється та відповідно оскаржується 
в судовому порядку.
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АДМІНІСТРАТИВНО-ПРАВОВІ АСПЕКТИ  
ФОРМУВАННЯ ЗАГОНІВ САМООБОРОНИ 

У статті розглядаються адміністративно-правові аспекти формування заго-
нів самооборони. Наведено правове забезпечення участі цивільних осіб сто-
совно захисту України у відповідних громадських формувань щодо охорони 
громадського порядку. Проаналізовані поняття «особливий період» та військо-
вий стан». Наводиться думка, що «особливий період» є значно ширшим ніж 
«воєнний стан» котрий в Україні фактично безперервно триває з 17 березня 
2014 року по даний час.

За останній час законодавчі і виконавчі органи держави здійснювали доволі 
активний правотворчий процес, результати якого передбачили докорінну зміну 
правового регулювання всіх сфер життєдіяльності суспільства враховуючи 
воєнний стан. Тому виникає необхідність визначити шляхи оприлюднення їх 
діяльності враховуючи сучасну специфіку та велику кількість загроз національ-
ній безпеці та обороні. Визначено шляхи оприлюднення нормативно-правових 
актів у зв’язку з правовим режимом воєнного стану враховуючи складнощі 
з доступом до офіційних ресурсів. Доведено, що слід звернути увагу на питання 
взаємодії громадських формувань у сфері охорони громадського порядку з пра-
воохоронними та державними органами, що фактично вирішуються місцевими 
військовими адміністраціями. 

Важливо дотримуватися правових засад при функціонуванні загонів само-
оборони, зважаючи на умови особливого періоду. Це сприятиме утвердженню 
принципу верховенства права передбаченого Конституцією України, зважаючи 
на тимчасові обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина 
в умовах воєнного стану. Враховуючи введений воєнний стан в країні та велике 
навантаження на різні правоохоронні органи, Збройні Сили України, територі-
альну оборону та інших органів самостійна допоміжна діяльність відповідних 
громадських формувань щодо охорони громадського порядку стає доволі важ-
ливою у сфері забезпечення національної безпеки і оборони як місцевого так 
і загальнодержавного значення. 

Ключові слова: особливий період, воєнний стан, територіальна оборона, 
охорона громадського порядку, національна безпека і оборона.



159

Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право

Makarchuk V. V., Rosavytskyi O. O. Administrative and legal aspects of the 
formation of self-defense units

The article considers the administrative and legal aspects of the formation 
of self-defense units. Legal support for the participation of civilians in the protection 
of Ukraine in the relevant public formations for the protection of public order is 
given. The concepts of «special period» and martial law are analyzed. It is believed 
that the «special period» is much broader than the «martial law» in Ukraine, which in 
fact continues continuously from March 17, 2014 to the present.

Recently, the legislative and executive bodies of the state have carried out a fairly 
active law-making process, the results of which have provided a radical change in 
the legal regulation of all spheres of society, taking into account martial law. Therefore, 
there is a need to identify ways to make their activities public, taking into account 
the current specifics and the large number of threats to national security and defense. 
The ways of promulgation of normative-legal acts in connection with the legal 
regime of martial law have been determined, taking into account the difficulties 
with access to official resources. It is proved that it is necessary to pay attention to 
the issues of interaction of public formations in the field of public order protection 
with law enforcement and state bodies, which are actually decided by local military 
administrations.

It is important to adhere to the legal framework for the functioning of self-defense 
units, given the conditions of a special period. This will contribute to the establishment 
of the rule of law enshrined in the Constitution of Ukraine, given the temporary 
restrictions on constitutional rights and freedoms of man and citizen in martial 
law. Given the martial law in the country and the heavy burden on various law 
enforcement agencies, the Armed Forces of Ukraine, territorial defense and other 
bodies, independent support activities of relevant public formations to protect public 
order is becoming quite important in national security and defense of both local 
and national importance.

Key words: special period, martial law, territorial defense, protection of public 
order, national security and defense.

Вступ. Запровадженням в Україні воєнного стану та спричинило всезростаючою роль 
сфери безпеки і оборони від зовнішніх та внутрішніх загроз. Правоохоронні органи, від-
повідно до чинного законодавства, наділяються владними повноваженнями, за допомогою 
яких здійснюється забезпечення внутрішньої безпеки держави з метою реалізації її завдань 
і функцій у сфері національної безпеки та оборони. 

Враховуючи величезне навантаження на різні правоохоронні органи, Збройні Сили 
України, територіальну оборону та інші органи влади самостійна допоміжна діяльність від-
повідних громадських формувань щодо охорони громадського порядку стає доволі актуаль-
ною стосовно забезпечення національної безпеки і оборони як місцевого так і загальнодер-
жавного значення.

Постановка завдання. Метою статті є дослідження адміністративно-правових аспек-
тів формування загонів самооборони стосовно забезпечення національної безпеки і оборони 
держави. 

Результати дослідження. Згідно частини 1 статті 65 Конституції України, згідно 
з якою захист Вітчизни, незалежності та територіальної цілісності України є обов'язком 
громадян України [1]. В Україні Закон України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про 
правовий режим воєнного стану», визначає воєнний стан як особливий правовий режим, 
що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози 
нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та перед-
бачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військо-
вим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для від-
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вернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення 
загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також 
тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і грома-
дянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень.

У зв’язку із запровадженням в Україні воєнного стану тимчасово можуть обмежува-
тися конституційні права і свободи людини та громадянина, передбачені статтями 30-34, 
38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також впроваджуватися тимчасові обмеження прав 
і законних інтересів юридичних осіб [2]. Законом України № 2102-IX було затверджено від-
повідний Указ Президента України вiд 24 лютого 2022 року № 64/2022 «Про введення воєн-
ного стану в Україні» [3].

Після оприлюднення Указу Президента України «Про часткову мобілізацію» від 
17 березня 2014 року № 303/2014, в Україні розпочав діяти особливий період. Так, Указом 
Президента України від 26 вересня 2016 року № 411/2016 «Про звільнення в запас військо-
вослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, при-
званих під час третьої черги часткової мобілізації відповідно до Указу Президента України 
від 14 січня 2015 року № 15» ухвалено рішення про звільнення в запас військовослужбов-
ців служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, крім тих, які висловили 
бажання продовжувати військову службу. 

Верховний Суд України своїм листом-роз’ясненням від 13 липня 2018 року 
№ 60-1543/0/2-18, яке надійшло на адресу начальника Генерального штабу, де було сформо-
вано правову позицію щодо тлумачення поняття «особливий період» в постанові від 25 квітня 
2018 року у справі № 205/1993/17-ц (касаційне провадження № 61-1664св17) забезпечуючи 
єдність правозастосовної практики, дотримується правової позиції, згідно з якою особливий 
період в Україні діє [4, c. 3]. Крім того, Вищий адміністративний суд України у постанові 
від 16 лютого 2015 року (справа № 800/582/14) з огляду на системний аналіз норм Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» підкреслив, що закінчення періоду 
мобілізації не є підставою для припинення особливого періоду [5, c. 4].

Верховний Головнокомандувач Збройних Сил України підписав Наказ «Про призов 
резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервістів в особливий період» 
від 22 лютого 2022 року № 2 з метою оперативного здійснення доукомплектування Збройних 
Сил України та інших військових формувань за рішенням Верховного Головнокомандувача 
Збройних Сил України шляхом призову громадян України, зарахованих до військового опе-
ративного резерву, на військову службу без необхідності на той час оголошувати чергову 
мобілізацію в державі [6].

Відповідно до пункту 31 частини першої статті 85 Конституції України [1] та Закону 
України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» [7] Верховна Рада України поста-
новила від 03 березня 2022 року затвердити Указ Президента України від 24 лютого 
2022 року № 65/2022 «Про загальну мобілізацію» [8]. Президентом України рішення про 
перехід на функціонування в умовах мирного часу не приймалося та відповідно завершення 
заходів мобілізації не припиняє терміну дії особливого періоду.

На думку І. А. Вартилецької та О. М. Шармар: «аналіз законодавчих понять «особли-
вий період» та «воєнний стан» дозволяє зробити висновок, що «особливий період» за зміс-
том ширше поняття «воєнний стан». Часовий період, протягом якого діє особливий період 
чи правовий режим воєнного стану, визначає час вчинення кримінального правопорушення, 
а зазначення того факту, що воєнний стан може бути введений на всій території Україні або 
в окремих її місцевостях, обмежує місце або обстановку вчинення цього кримінального пра-
вопорушення» [9, с. 202-203].

Згідно пункту 1 частини 1 статті 1 Закону України «Про основи національного спро-
тиву» в визначено, що «доброволець Сил територіальної оборони Збройних Сил України – 
громадянин України або іноземець чи особа без громадянства, який перебуває в Україні на 
законних підставах впродовж останніх п’яти років та на добровільній основі зарахований 
до проходження служби у складі добровольчого формування Сил територіальної оборони 
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Збройних Сил України». Пункт 2 частини 1 статті 1 цього Закону визначає «добровольче 
формування територіальної громади – як воєнізований підрозділ, сформований на добро-
вільній основі з громадян України, які проживають у межах території відповідної територі-
альної громади, який призначений для участі у підготовці та виконанні завдань територіаль-
ної оборони в межах території відповідної територіальної громади» [10].

Значна частина співробітників вищих навчальних закладів, що не є мобілізованими, 
більшість свого часу проводить в ізоляції в умовах комендантської години. Це пояснюється 
тим, щоб цивільне населення котре не задіяно в критичній інфраструктурі не заважало 
органам державної влади та місцевого самоврядування виконувати свої функції. Не всі пра-
цівники освітніх закладів мають відповідні навички, здоров’я, бажання чи можливість для 
вступу до Збройних Сил України чи загонів територіальної оборони. Науковці роблять свій 
вклад в межах своїх можливостей для забезпечення функціонування тилу України.

Стаття 4 Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і дер-
жавного кордону» визначає наступний порядок створення громадських формувань з охо-
рони громадського порядку: «… створюються на добровільних засадах за місцем роботи, 
навчання або проживання громадян. Рішення про створення громадських формувань з охо-
рони громадського порядку і державного кордону приймається на зборах (конференціях) 
громадян. На збори можуть бути запрошені представники трудових колективів, навчальних 
закладів, правоохоронних органів, підрозділів Державної прикордонної служби України та 
громадськості. Громадські формування з охорони громадського порядку і державного кор-
дону створюються у складі не менше ніж 10 осіб. Місцеві державні адміністрації, органи 
місцевого самоврядування та правоохоронні органи надають всіляку допомогу та підтримку 
у створенні громадських формувань з охорони громадського порядку і державного кордону».

Основними ж завданнями відповідних громадських формувань у сфері охорони 
громадського порядку згідно статтею 9 Закону України «Про участь громадян в охороні 
громадського порядку і державного кордону» є: 1) надання допомоги органам Національ-
ної поліції у забезпеченні громадського порядку і громадської безпеки, запобіганні адмі-
ністративним і кримінальним правопорушенням; 2) інформування органів Національної 
поліції про вчинені або ті, що готуються, кримінальні правопорушення, місця концентра-
ції злочинних угруповань; 3) сприяння органам Національної поліції у виявленні і роз-
критті кримінальних правопорушень, розшуку осіб, які їх вчинили, захисті інтересів дер-
жави, підприємств, установ, організацій, громадян від кримінально протиправних посягань; 
участь у забезпеченні безпеки дорожнього руху та боротьбі з дитячою бездоглядністю і пра-
вопорушеннями неповнолітніх [11]. Хоча згідно статті 10 цього Закону громадяни України 
можуть брати участь у забезпеченні охорони громадського порядку та вживати заходи до 
припинення кримінальних та адміністративних правопорушень спільно з військовослуж-
бовцями і працівниками поліції, фактично ці завдання, в переважній більшості випадків, 
виконуються самостійно. Доволі важливим в такому випадку є також питання взаємодії гро-
мадських формувань у сфері охорони громадського порядку з іншими правоохоронними чи 
державними органами, що фактично вирішуються місцевими військовими адміністраціями.

Так згідно Закону України «Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України» 
був спрощений порядок отримання вогнепальної зброї та боєприпасів до неї цивільними 
особами (що не є військовослужбовцями та мобілізованими) [12]. Відповідно громадяни 
України, іноземці та особи без громадянства котрі на законних підставах, тобто відпо-
відно до порядку та вимог, встановленому Міністерством внутрішніх справ України 
отримали вогнепальну зброю, не будуть нести юридичну відповідальність за її застосу-
вання проти агресора під час воєнного стану. 

Охорона і підтримка функціювання відповідної інфраструктури робиться з цілями: 
1) протипожежної безпеки; 2) виявлення підозрілих осіб що встановлюють маяки, наносять 
мітки, чи не можуть чітко пояснити мету свого перебування у певному місці; 3) виявлення 
підозрілих предметів; 4) протидії проникненню мародерів тощо. У випадку критичних ситу-
ацій слід обов’язково повідомляти екстрені служби залежно від обставин події.
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Особливе значення охорони і підтримки функціювання відповідної інфраструктури 
настає враховуючи час комендантської години, котра може змінюватися, про що повідомля-
лося різними засобами комунікації. Були поширені часті випадки її порушення. В цей час 
заборонено перебувати на вулиці та в інших громадських місцях (дозволено тільки зі спеці-
ально виданими перепустками і посвідченнями особи). Як виняток дозволяється рух людей 
до бомбосховищ чи укриттів. 

Осіб котрі перебувають на вулиці в комендантську годину без документів, що підтвер-
джують особу і спеціальних перепусток – можуть вважати за диверсантів противника. Затри-
мані порушники комендантської години можуть бути передані до правоохоронних органів 
а у випадку опору – нейтралізовані на місці. Введення комендантської години з метою забез-
печення ефективної безпеки та оборони певної території згідно з розпорядженням началь-
ника відповідної військової адміністрації. 

З 28 лютого 2022 року почалося офіційне оповіщення населення органами Державної 
служби з надзвичайних ситуацій України шляхом смс-повідомлень [13, c. 2] від імені «DSNS 
UKR». Відповідно враховуючи складність під час військового стану прийняття та реалізації 
офіційного порядку оприлюднення (не працюючі офіційні веб-сайти, кібератаки, складність 
з публікацією в офіційних засобах масової інформації) Законів України, різних підзаконних 
нормативно-правових актів та іншої офіційної інформації широко поширено оприлюднення 
їх змісту через інші ЗМІ, соціальні мережі, смс-повідомлення та інтернет-месенджери тощо.

Висновки. На нашу думку, слід звернути увагу на питання взаємодії громадських 
формувань у сфері охорони громадського порядку з правоохоронними та державними 
органами, що фактично вирішуються місцевими військовими адміністраціями. Поняття 
«особливий період» є значно ширшим ніж «воєнний стан». Особливий період в Україні 
фактично безперервно триває з 17 березня 2014 року по даний час. Враховуючи введений 
воєнний стан в країні та велике навантаження на різні правоохоронні органи, Збройні Сили 
України, територіальну оборону та інших органів самостійна допоміжна діяльність відпо-
відних громадських формувань щодо охорони громадського порядку стає доволі важливою 
у сфері забезпечення національної безпеки і оборони як місцевого так і загальнодержав-
ного значення.

Список використаних джерел:
1. Конституція України : Закон України від 28.06.1996 р. № 254к/96-ВР. URL: 

https:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96- %D0%B2%D1%80. (дата звернення 
29.03.2022 р.)

2. Про правовий режим воєнного стану : Закон України від 12.05.2015 р., № 389-VIII. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19. (дата звернення 29.03.2022 р.)

3. Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в 
Україні» : Закон України від 24.02.2022 р., № 64/2022. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/2102-IX#Text. (дата звернення 29.03.2022 р.)

4. Щодо визначення тривалості особливого періоду : Лист Верховного Суду України 
від 13.07.2018 р. № 60-1543/0/2-18. URL: https://ips.ligazakon.net/document/VSS00222. (дата 
звернення 29.03.2022 р.)

5. Справа № 800/582/14 : Постанова Вищого адміністративного суду України від 
16.02.2015 р. URL: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/AS150015.html. (дата звернення 
29.03.2022 р.)

6. Про призов резервістів на військову службу за призовом осіб із числа резервіс-
тів в особливий період : Наказ від 22.02.2022 р. № 2. URL: https://www.kmu.gov.ua/news/
minoboroni-verhovnij-golovnokomanduvach-zsu-pidpisav-nakaz-pro-prizov-rezervistiv-na-
vijskovu-sluzhbu-za-prizovom-osib-iz-chisla-rezervistiv-v-osoblivij-period. (дата звернення 
29.03.2022 р.)

7. Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію : Закон України від 21.10.1993 р. № 3543-
XII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3543-12#Text. (дата звернення 29.03.2022 р.)



163

Адміністративне право і адміністративний процес, інформаційне право

8. Про затвердження Указу Президента України «Про загальну мобілізацію» : Закон 
України від 03.03.2022 р. №№ 2105-IX. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2105-20#n2. 
(дата звернення 29.03.2022 р.)

9. Вартилецька І. А., Шармар О. М. Особливості кваліфікації кримінальних право-
порушень, вчинених в умовах воєнного стану та особливого періоду. Віник Асоціації кримі-
нального права України, 2021, № 1(15). c. 191-206. (дата звернення 29.03.2022 р.)

10. Про основи національного спротиву : Закон України від 01.08. 2021 р. № 1702-ІХ. 
URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20. (дата звернення 29.03.2022 р.)

11. Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону : Закон 
України від 22.06.2000 р. № 2581-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/1835-14. (дата звер-
нення 29.03.2022 р.)

12. Про забезпечення участі цивільних осіб у захисті України : Закон України від 
03.03.2021 р. № 7120. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2114-20#Text. (дата звер-
нення 29.03.2022 р.)

13. Стан функціонування систем централізованого сповіщення : Верховна Рада 
України – Офіційний вебпортал парламенту України. URL: https://www.rada.gov.ua/news/
Novyny/219228.html. (дата звернення 29.03.2022 р.)



164

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

ОРЕЛ Г. П., 
аспірант
(Державна наукова установа 
«Інститут інформації, безпеки і права 
Національної академії правових наук 
України» Національного університету 
«Одеська морська академія»)

УДК 341.231.14-049.65(045)
DOI https://doi.org/10.32849/2663-5313/2022.2.25

ЕФЕКТИ СОЦІАЛЬНИХ МЕДІА В ЦИФРОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

Метою статті є систематизація економічних ефектів використання соціаль-
них медіа в умовах формування цифрового суспільства. В якості об’єкта дослі-
дження були визначені соціальні медіа, предметом дослідження виступили 
економічні відносини, що формуються в цифровій економіці при використанні 
соціальних медіа. Для аналізу теоретико-методологічних підходів до аналізу 
соціальних медіа в системі економічних відносин використаний контент-аналіз 
наукових досліджень у вітчизняній і зарубіжній літературі, логічний і порів-
няльний аналізи. Дано визначення соціальних медіа як платформ для інфор-
маційних комунікацій, спрямованих на створення соціальних мереж різного 
змісту. Проаналізовано окремі напрямки використання соціальних медіа в еко-
номічних відносинах. Виділено економічні ефекти використання соціальних 
медіа. Визначено як позитивні, так і негативні впливи на суб’єкти економіч-
них відносин. Так, на мініекономічному рівні використання соціальних медіа 
знижує операційні витрати фірми, а, з іншого боку, вимагає додаткових фінан-
сових і кадрових ресурсів для створення внутрішньофірмової корпоративної 
мережі. На мікроекономічному рівні використання соціальних медіа розширює 
ринки збуту продукції, з іншого боку – посилюється конкуренція між фірмами. 
Формування мереж на мезоекономічному рівні є позитивним ефектом, але при 
цьому відбувається зміна галузевих пропорцій в економіці в бік переважання 
сфери послуг. І, нарешті, на макроекономічному рівні використання соціальних 
медіа стимулює розвиток внутрішнього ринку, але також зростають витрати 
контролю і підтримки економічних інститутів. Визначено, що адекватним 
інструментарієм аналізу соціальних медіа з позицій інституційної економічної 
теорії виступає авторська концепція еконотроніки. 

Ключові слова: економічні ефекти, соціальні медіа, соціальні мережі, 
сайти, месенджери, блог-платформи, мікроблоги, мініекономіка, мікроеконо-
міка, макроекономіка, економічні інститути.

Orel H. Р. The impact of social media on the digital economy
The purpose of the article is to systematize the economic effects of using social 

media in the context of the formation of a digital society. Social media was identified as 
the object of the study, and the subject of the study was the economic relations formed 
in the digital economy using social media. To analyze theoretical and methodological 
approaches to the analysis of social media in the system of economic relations, 
content analysis of scientific research in domestic and foreign literature, logical 
and comparative analyses are used. The definition of social media as platforms for 
information communications aimed at creating social networks of various content 
is given. Certain areas of use of social media in economic relations are analyzed. 
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The economic effects of using social networks are highlighted. Both positive 
and negative impacts on the subjects of economic relations are determined. Thus, 
at the mini-economic level, the use of social media reduces the company's operating 
costs, and, on the other hand, requires additional financial and human resources to 
create an internal corporate network. At the microeconomic level, the use of social 
media expands sales markets for products, on the other hand, competition between 
firms increases. The formation of networks at the mesoeconomic level is a positive 
effect, but at the same time there is a change in sectoral proportions in the economy 
towards the predominance of the service sector. Finally, at the macroeconomic level, 
the use of social media encourages the development of the domestic market, but 
also increases the cost of controlling and supporting economic institutions. It is 
determined that the author's concept of econotronics is an adequate tool for analyzing 
social media from the standpoint of institutional economic theory. 

Key words: economic effects, social media, social networks, websites, instant 
messengers, blog platforms, microblogs, minieconomics, microeconomics, 
macroeconomics, economic institutions.

Постановка проблеми. Сучасні тенденції розвитку економічних відносин харак-
теризуються посиленням міжфірмових взаємодій, цифровізацією економіки та глобаліза-
цією. Мережевий підхід як методологічна основа аналізу дозволяє розглядати формування 
нових складних структур і систем економічних відносин. Поглиблення аналізу до рівня 
індивідуальних взаємодій дає можливість виділити таку систему економічних відносин, як 
соціальні мережі. 

Соціальні мережі існують протягом всієї історії людського суспільства і беруть участь 
у формуванні та здійсненні економічних відносин. Поява поняття соціальної мережі спо-
чатку не пов’язувалося з сучасною інформаційною мережевою реальністю. Однак в даний 
час соціальні мережі отримали формальне закріплення у вигляді корпоративних соціальних 
мереж або систем спільноти. Проблеми економічного використання соціальних мереж ста-
ють все більш актуальними. Потенціал соціальних мереж в якості інструменту комунікацій 
визнають у всьому світі і з кожним роком їх роль тільки збільшується. 

Простір соціальних мереж є найважливішою основою соціальних медіа. Для підпри-
ємницького сектору соціальні медіа відкривають нові можливості, починаючи з залучення 
волонтерів і закінчуючи краудфандингом для проектів [2].

Незважаючи на значний обсяг наукової літератури, присвяченої вивченню проблем 
розвитку соціальних медіа, відносини між економічними агентами в рамках даного про-
стору досліджені недостатньо.

Метою статті є систематизація економічних ефектів використання соціальних медіа 
в умовах формування цифрового суспільства.

Виклад основного матеріалу. Поняття «соціальні мережі» є міждисциплінарним 
і виникло досить давно, що дозволяє виділити два підходи до визначення даної категорії. 
У широкому трактуванні соціальні мережі розглядаються як механізм координації, їх можна 
ототожнити з поняттям соціального простору, системою неформальних зв’язків індивідів. 
Соціальна мережа розглядається як система неформальних людських зв'язків, яка може бути 
як горизонтальної, так і вертикально інтегрованої [5, c. 93].

Вузький підхід розглядає соціальні мережі як частину сектору інформаційно-комуні-
каційних технологій. Те, що у повсякденній свідомості ми називаємо «соціальні мережі», 
являє собою дійсно частину цифрової економіки – social media (соціальні медіа), які, в свою 
чергу, в реальних соціальних мережах виступають як засоби комунікації поряд з мессендже-
рами та іншими продуктами інформаційно-комунікаційних технологій.

М. Кастельс розглядає мережі, в тому числі числі соціальні, і в рамках широкого під-
ходу і одночасно як технології: «нова економіка організована навколо інформаційних мереж, 
які не мають центру <…>. Медіамережі застосовуються в діловому спілкуванні, а також 
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в глобальному обміні інформацією, звуком і зображенням. Інтернет став горизонтальним 
середовищем всесвітньої комунікації» [4, c. 24]. 

Таким чином, у цифровій економіці можна говорити про формування нового фено-
мену – соціальних медіа, які, з одного боку, опосередковують соціальні контакти, що вже 
існували в суспільстві, а з іншого – соціальні медіа на основі використання певних техно-
логій створюють нове цифрове середовище комунікацій, тим самим сприяючи формуванню 
нових соціальних мереж і взаємодій.

Також в науковій літературі для аналізу соціальних мереж використовується поняття 
сайти соціальних мереж (social network sites – SNS) – веб-сервіси, які дозволяють окремим 
особам створювати загальнодоступний або частково загальнодоступний профіль в обме-
женій системі, складати список інших користувачів, з якими вони спільно використову-
ють з’єднання, переглядати їх список з’єднань і з’єднань, виконаних іншими в системі 
[12, p. 211-214]. 

Особливістю сайтів соціальних мереж є відкритість мережі і можливість розширення 
за рахунок використання контактів, що мають загальну основу, наприклад, навчання в одній 
школі або за інтересами. Таким чином, мережа розширюється за рахунок включення незна-
йомих індивідів.

Аналіз ролі і функцій соціальних медіа в сучасній науковій літературі показав, що 
існує кілька напрямків використання соціальних медіа в економічних відносинах. По-перше, 
соціальні медіа активно використовуються в маркетингу. Наприклад, І. В. Драгунова визна-
чає соціальні медіа як інструмент маркетингу, що сприяє інтеграції реального життя корис-
тувача в інтернет середовище для більш ефективного пошуку інформації, комунікацій та 
взаємодії, особистісної репрезентації та розваги з використанням різних онлайнових техно-
логій [3, с. 3].

По-друге, соціальні медіа можуть бути використані в сфері не тільки корпоратив-
ного управління (створення внутрішніх корпоративних соціальних мереж), але державного 
управління. Використання соціальних медіа в державному управлінні підвищує його прозо-
рість і демократичність [6]. 

По-третє, соціальні медіа можуть виступати як драйвери розвитку, засновані на обміні 
інформацією та продовженні системи взаємовідносин, що обумовлено індивідуалізацією 
і виробництва, і споживання, зміщенням економічних відносин на рівень індивідів. Причи-
нами такого становища є не тільки глобалізація, а й високий рівень технологічного розвитку 
(наявність здатності виробництва створювати унікальний індивідуальний продукт), а також 
високий рівень споживання.

В умовах цифровізації економіки соціальні мережі можуть формуватися і розвиватися 
не тільки на основі особистих контактів, а й переважно через систему соціальних медіа. При 
цьому соціальні медіа можна розглядати як механізм взаємодії економічних агентів (індиві-
дів, фірм і держави), в рамках якого кожен суб’єкт реалізує власні економічні інтереси.

Таким чином, економічний зміст соціальних медіа можна розглядати як систему реа-
лізації економічних відносин у сфері виробництва і споживання економічних благ на основі 
використання цифрових технологій та засновану на індивідуально-групових контактів.

Кожен економічний суб’єкт в рамках економічної системи отримує власні вигоди, як 
правило, узгоджуються з його інтересами: підприємці з метою максимізації прибутку і міні-
мізації витрат (все більш зростаючих в умовах нових технологій витрат і дії спадної віддачі 
від масштабу) прагнуть до підтримки попиту на продукт, розширення ринку, формуванню 
нових партнерських зв’язків; домашні господарства, що максимізують корисність (забезпе-
чують задоволення зростаючих потреб), намагаються отримати повну інформацію про про-
дукти та ціни, знижують витрати часу і підтримують соціальні зв’язки на індивідуальному 
рівні не тільки в силу традицій (сімейні зв’язки, підтримання яких більш характерно для 
традиційних суспільств), але для забезпечення потенційних можливостей в майбутньому 
(пошук роботи, індивідуальний обмін і т. д.); держава використовує соціальні мережі для 
просування і закріплення суспільних цінностей та реалізацію державних повноважень; соці-
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альні групи, незважаючи на їх некомерційний характер, також реалізують через соціальні 
медіа власні як економічні, так і неекономічні інтереси – залучення грошових коштів в різні 
проекти, створення спільнот однодумців і т.д.

Важливою рисою соціальних медіа є широке і швидке поширення інформації, в тому 
числі високий рівень зворотного зв’язку. Як правило, користувачі поширюють інформацію, 
яка здається їм значущою (наприклад, саме через соціальні медіа, в тому числі форуми, 
блоги поширюється інформація про лікарські засоби та їх аналоги).

Соціальні медіа як драйвери розвитку мають різні ефекти, серед яких найбільшу увагу 
в дослідженнях відводиться соціальним. Економічні ефекти від впровадження соціальних 
медіа розглядаються виключно з позицій маркетингу. Наприклад, B. Lak, J. Rezaeenour роз-
глядають механізм підвищення конкурентоспроможності через використання соціальних 
мереж: «В даний час проблема організацій полягає в тому, що вони не надають CRM-про-
цеси в контексті соціальних мереж, щоб побудувати інтегровану архітектуру, засновану на 
знаннях клієнтів < … > це допомагає організаціям зробити логічні кроки для прийняття 
відповідної стратегії управління, заснованої на цільовому співтоваристві, щоб виявити кон-
курентну перевагу» [16].

Згідно з дослідженнями J. Colliander, M. Dahlén, соціальні мережі допомагають ком-
паніям у розвитку таких аспектів, як зростання лояльних споживачів, а також подальше 
збільшення продажів [11].

Дослідження G. Drury [13], А. В. Трачука, Н. В. Ліндер, Н. В. Убейко [10] показали, що 
в більшій мірі соціальні мережі впливають на підвищення продажів, розвиток партнерських 
відносин і створення унікального продукту, що відповідає потребам клієнтів.

Формування підприємницьких команд розглянуто H. E. Aldrich: «Виникнення силь-
них команд більш ймовірно в певних типах соціальних мереж <…>, де соціальні мережі 
характеризуються нормами універсалізму і компетенції, < … > забезпечують процес, чому 
сприяють вільні потоки інформації» [9, c. 128]. 

L. Grilli, B. Mrkajic, G. Latifi розглядають соціальні мережі як частину соціального 
капіталу: «Соціальний капітал може допомогти підприємцям, полегшуючи доступ до нової 
та оригінальної інформації <…>, різнобічний зв’язок покращує обмін інформацією, що 
принципово покращує проблему вибору і зіставлення» [15, р. 397]. Автори також відзнача-
ють проблему довіри: «Висока взаємна довіра відіграє важливу роль у процесі постінвесту-
вання, що має зменшити проблеми морального ризику і знизити операційні витрати. < … > 
Суспільство, яке спирається на соціальні мережі, також створює дисциплінарні заходи для 
етичної поведінки» [15, р. 397].

У роботах W. Ooms, C. Werker, M. Caniëls, F. Capone, L. Lazzeretti показана важливість 
множинних неформальних відносин в інноваційному співробітництві, оскільки ці мережі 
формують загальні неформальні правила, наприклад загальні звички і загальний процес 
соціалізації, а також соціальна близькість забезпечує довірчу взаємодію і співпраця [21]. 
B. Vermeulen, А. Pyka розглядають просторові питання організації мережі як джерела гене-
рації знань: ключовим є питання топології мережі на основі агентно-орієнтованої моделі, 
визначаються взаємозв’язки між розподілом знань, топологією мережі та структурою вза-
ємозв’язків між областями знань [20]. М. Г. Беслер пов’язує функціонування соціальних 
медіа з довірою «групи людей, учасників мережевих спільнот, які сприймають інформацію 
в аспекті поділюваних ними цінностей, довіряють інформаційному продукту, отриманому 
від людей, які поділяють їх цінності, членів їх мережевих спільнот <…> це дозволяє збіль-
шити довіру одержувачів інформації» [1, с. 155].

Ефекти від використання соціальних медіа нам представляються істотно ширшими. 
В традиційній класифікації економічної науки можна поділити ефекти на позитивні і нега-
тивні; за сферами впливу: економічні, освітні, соціальні, політичні та ін. Ми зупинимося на 
економічних ефектах від використання соціальних медіа, які, використовуючи класифікацію 
Є. В. Попова [20], по об’єктах впливу можна розділити на мініекономічні, мікро-, мезо – 
і макроекономічні. Отримані результати представлені в табл. 1.
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Таблиця 1
Економічні ефекти використання соціальних медіа

Ефекти Позитивні ефекти Негативні ефекти Показники ефектив-
ності використання 

соціальних медіа
Мініеко-
номічні 

Використання соціальних медіа 
знижує операційні витрати 
фірми, підвищує залученість 
співробітників в життя фірми, 
їх мотивацію, накопичення 
соціального капіталу; підви-
щення ефективності маркетингу 
і виробництва

Потребує фінансових, 
кадрових та матері-
альних ресурсів для 
розвитку внутрішньо 
корпоративної мережі, 
її підтримка і викори-
стання

Наявність корпоратив-
ної соціальної мережі, 
рівень накопиченого 
соціального капіталу

Мікрое-
кономічні 

Використання соціальних медіа 
розширює ринки, в тому числі 
за рахунок залучення більшої 
кількості споживачів, розши-
рення можливих контрагентів, 
і розширення ринків на основі 
безкоштовних товарів і спіль-
ного використання; формування 
ланцюжків генерації знань

Перехід фірм до більш 
тісної взаємодії зі спо-
живачем загострює кон-
куренцію між фірмами, 
підвищує додаткові 
витрати на просування 
товару

Витрати взаємодії, 
поява нових товарів 
на основі взаємодії зі 
споживачем

Мезоеко-
номічні 

Формування мереж, платформ і 
кластерів, що знижують витрати 
взаємодії

Зміна галузевих про-
порцій в економіці у 
бік переважання сфери 
послуг

Наявність кластерів, 
рівень взаємопро-
никнення виробни-
цтва (зв’язаність між 
фірмами), наявність 
платформ взаємодії

Макрое-
кономічні 

Розвиток внутрішнього ринку; 
залучення внутрішніх заоща-
джень (формування альтерна-
тивних каналів фінансування); 
розвиток віддаленої зайнятості; 
довіра в економіці

Зміна галузевих про-
порцій в економіці в 
бік переважання сфери 
послуг; підвищення 
імпортозалежності; 
зростання витрат 
контролю і підтримки 
економічних інститутів

Витрати контролю 
(фінансування заходів 
безпеки, ускладнення 
процедур реєстрації), 
обсяги каналів альтер-
нативного фінансу-
вання

Аналіз даних демонструє той факт, що економічні ефекти соціальних медіа мають як 
позитивний, так і негативний вплив на суб’єкти економічних відносин. Так, на мініеконо-
мічному рівні використання соціальних медіа знижує операційні витрати фірми, а, з іншої 
сторони, вимагає додаткових фінансових і кадрових ресурсів для створення внутрішньофір-
мової корпоративної мережі. На мікроекономічному рівні використання соціальних медіа 
розширює ринки збуту продукції, з іншого – посилюється конкуренція між фірмами. Фор-
мування мереж на мезоекономічному рівні є позитивним ефектом, але при цьому відбува-
ється зміна галузевих пропорцій в економіці в бік переважання сфери послуг. І, нарешті, на 
макроекономічному рівні використання соціальних медіа стимулює розвиток внутрішнього 
ринку, але також зростають витрати контролю і підтримки економічних інститутів. Разом 
з тим позитивні ефекти значно переважують негативний вплив соціальних мереж, і, мабуть, 
їх подальше застосування буде тільки розширюватися.

Таким чином, соціальні медіа являють собою складний об’єкт, який можна розглядати 
з трьох сторін. З одного боку, вони виступають в якості нових ринків, на яких формується 
конкуренція за кінцевого споживача. З іншого – соціальні медіа самі можуть виступати як 
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товар у випадку формування внутрішньокорпоративної мережі. І нарешті, соціальні медіа 
відіграють роль інформаційних систем, використовуваних для ефективного обміну інфор-
мацією, в тому числі економічної, і підтримки зворотного зв’язку між усіма суб’єктами еко-
номічних відносин.

Соціальні медіа є глобальним явищем і можуть впливати на зміну національних рин-
ків, посилення глобалізації та міжнародну безпеку.

Економічні ефекти функціонування соціальних медіа різноманітні і не завжди оче-
видні. Найбільш вивченими є ефекти внутрішньофірмові, оскільки мають істотний вплив на 
фінансові показники фірми: маркетинг, внутрішні операційні витрати інституційні ефекти 
є більш широкими, оскільки зачіпають не тільки формування конкретних економічних 
інститутів, а й впливають на формування соціальних і політичних інститутів, які в свою 
чергу можуть змінювати траєкторію розвитку економічних інститутів, формуючи інститу-
ційні пастки.

Соціальні медіа є об’єктом міждисциплінарних досліджень, оскільки в соціальних 
медіа практично нероздільні соціальні, економічні та інституційні ефекти, що зумовлено 
спонтанністю людської поведінки, обмеженою раціональністю.

Звернемо увагу на інституційні ефекти соціального медіа. Соціальні мережі призво-
дять до формування певних інститутів: соціальна взаємодія заснована на довірі, форму-
ванні підприємницьких команд (мереж), соціального капіталу та генерації знань. Соціальні 
медіа в свою чергу виступають, з одного боку, як механізми забезпечення цих інститутів, 
а з іншого – підсилюють їх ефективність.

Таким чином, економічні ефекти соціальних медіа переростають в їх інституційні 
ефекти. Проте вивчення інституційних ефектів соціальних медіа ґрунтується на наступних 
питаннях: Яка інструментальна парадигма досліджень найбільш адекватно описує розви-
ток господарської діяльності розумних міст? Як зміст нової концепції економічного ана-
лізу виходячи їх попередніх концепцій? Найбільш адекватною парадигмою дослідження 
феноменів цифрового суспільства виступає інституційна економічна теорія, що забезпечує 
опис правил взаємодії між економічними агентами. Інституційна економічна теорія вихо-
дить з основної ідеї про те, що розвиток господарської діяльності визначається інститутами, 
інакше кажучи, правилами або усталеними нормами взаємодії між людьми. П’ять Нобелів-
ських премій з економіки, вручених за розвиток інституційної теорії, свідчать про значи-
мість інституційного підходу для економічних досліджень.

Відповідь на можливе питання про зміст нової концепції економічного аналізу 
знаходиться в площині розгляду попередніх концепцій: соціоекономіки, конституційної 
економіки та ін. Соціоекономіка – напрям, який розглядає людину як суб’єкта, має дві 
базові потреби і два джерела оцінки: задоволення і мораль. Але потреба в задоволення 
і наявність моралі – це лише одні з обмежень поведінки людини. Інституційна економіка 
більш широко розглядає діяльність індивіда, з різних сторін оцінюючи його поведінку. 
Конституційна економіка – напрямок, що описує взаємний вплив правових та економіч-
них факторів при прийнятті державних рішень, а також взаємовідносини проблем засто-
сування конституції. Але рушійні сили розвитку економіки часто ініційовані новаторами, 
які не спираються на вирішення проблем застосування конституційних прав. Отже, для 
опису розвитку сучасних рушійних сил доцільне застосування концепції, що враховує 
нові суспільні тренди. Подібна концепція була запропонована A.W. Gouldner. Виходячи 
з його досліджень, соціотроніка – це концепція, згідно з якою вихід зі сформованих соці-
альних патологій може бути здійснений виключно за допомогою інформатизації сучас-
ного суспільства [14]. Звідси найбільш близьким до предмету дослідження, рушійним 
силам розвитку сучасної економіки, є економічна соціотроніка. У більш скороченому 
варіанті – еконотроніка.

Таким чином, економотроніка – це розділ економіки про динаміку розвитку інститутів 
взаємодії між економічними агентами і суспільством за допомогою цифрових технологій 
[7, с. 14]. Застосування принципів та ідей еконотроніки для інституційного моделювання 
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соціальних медіа дозволяє формувати повноцінні прогностичні моделі використання соціо-
технологічних драйверів розвитку цифрової економіки [8].

Висновки. Економічні ефекти соціальних медіа переростають в їх інституційні 
ефекти, аналіз яких є проблемою окремого економічного дослідження. Адекватним інстру-
ментарієм аналізу соціальних медіа з позицій інституційної економічної теорії виступає 
авторська концепція еконотроніки.

Систематизація економічних ефектів використання соціальних медіа створює основу 
для подальшого більш поглибленого аналізу трансформації економічних відносин в умовах 
формування цифрового суспільства на основі прогностичних моделей використання соціо-
технологічних драйверів розвитку цифрової економіки.
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ДЕЯКІ ПИТАННЯ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО КОНТРОЛЮ  
ЯК ЗАСОБУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕЖИМІВ ПРИБЕРЕЖНИХ ВОД

У статті розглядаються види державного контролю, які застосовуються 
в прибережних водах України. Заходи державного контролю розглядаються 
з точки зору забезпечення режимів прибережних вод. За допомогою регулю-
вання окремих видів суспільних відносин можна виділити особливості режи-
мів внутрішніх вод, територіального моря, виключної економічної зони. Серед 
видів державного контролю як засобів забезпечення режимів прибережних 
вод ми виділяємо такі його види як прикордонний, митний, екологічний, сані-
тарно-епідеміологічний, транспортний (безпековий). Особливу увагу ми при-
ділили прикордонному, митному та екологічному контролю в прибережних 
водах. Ми розглядаємо заходи державного контролю як прояв адміністративної 
юрисдикції держави в прибережних водах. Його особливістю є зосередження 
заходів контролю в пунктах пропуску через державний кордон. Водночас, ми 
розглядаємо адміністративні процедури в портах як невід’ємний елемент здійс-
нення адміністративної юрисдикції. Зазначається, що в пунктах пропуску через 
державний кордон зосереджують свої зусилля різні органи контролю. Вони 
знаходяться в співпраці між собою, наприклад, проводять прийом і відпуск 
пасажирів, вантажів, забезпечують охорону порту. Митні органи співпрацюють 
з прикордонниками в пунктах пропуску. Для митного контролю відведена спе-
ціальна зона. Охорона порту здійснюється в співпраці між прикордонниками 
і адміністрацією порту, а також її керівним органом та центральний органом 
виконавчої влади в сфері мореплавства. Особливе значення для забезпечення 
правового режиму територіального моря та виключної економічної зони має 
державний прикордонний контроль, який здійснює Морська охорона. Вона діє 
відповідно до законодавства України, актів уряду та профільного міністерства. 
Для нормативно-правового регулювання режимів прибережних вод важливу 
роль відіграє міжнародне право. Зокрема, Конвенція про морське право 1982 
характеризує делімітацію територіального моря та виключної економічної зони, 
регулює права прибережної держави в цих просторах. Державний суверенітет 
має повний ефект лише у внутрішніх водах та територіальному морі. Водночас, 
у виключній економічній зоні діють суверенні права прибережної держави на 
здійснення господарської, наукової діяльності. Право мирного проходу залиша-
ється при цьому актуальним та збалансовує суверенітет прибережної держави. 
У статті ми звертаємо увагу на останні зміни в національному законодавстві, що 
стосуються здійснення державного контролю в прибережних водах. Зокрема, 
проаналізовано створення Адміністрації судноплавства, яка прийшла на зміну 
Морській адміністрації, і зосередила на собі більше контрольних функцій, ніж 
попередниця. В умовах війни, про яку ми говоримо наостанок, таку уніфікацію 
контрольних функцій важко назвати помилковою, оскільки держава потребує 
злагодженого централізованого управління в умовах кризи. Ми окремо наголо-
шуємо на потребі враховувати збитки, завдані державою-агресором морській 
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екології, інфраструктурі, економіці, з метою притягнення її до відповідальності 
та стягнення репарацій на користь держави Україна після закінчення війни.

Ключові слова: державний контроль, прибережні води, прикордонний кон-
троль, виключна економічна зона, територіальне море, морське право.

Surilova A. O. Some issues of state control as a means of ensuring coastal 
water regimes

In this article we consider the types of state control used in the coastal waters 
of Ukraine. We consider state control measures in terms of ensuring coastal water 
regimes. We identify the features of inland waters, territorial sea, exclusive economic 
zone regarding the legislation which is based on different social relations regarding 
those areas. We distinguish such types of state control in coastal waters as border, 
customs, environmental, sanitary (epidemiological), and transport (security) control. 
We pay special attention to the border, customs, and environmental control in coastal 
waters. We consider measures of state control as a manifestation of the administrative 
jurisdiction of the state in coastal waters. Its peculiarity is the concentration of control 
measures at border crossings. At the same time, we consider administrative procedures 
in ports as an integral part of the exercise of administrative jurisdiction. We note 
that various control bodies are concentrating their efforts at checkpoints across 
the state border. They exist in cooperation with each other. For example, they receive 
and release passengers, cargo, provide port security. Customs authorities cooperate 
with border guards at checkpoints. A special zone is set aside for customs control. 
Port security is carried out in cooperation between the border guards and the port 
administration. Administration of seaports of Ukraine and the central executive body 
in the field of navigation take part in regulation of port security as well. The state 
border control exercised by the Maritime Guard of Ukraine is of particular importance 
for ensuring the legal regime of the territorial sea and the exclusive economic zone. 
Maritime Guard operates under Ukrainian legislation, government acts, profile 
ministry orders. International law plays an essential role in the legal regulation 
of coastal waters regimes. In particular, UNCLOS’82 characterizes the delimitation 
of the territorial sea and the exclusive economic zone. It also regulates the rights 
of the coastal state in these areas. State sovereignty has full effect only in inland 
waters and the territorial sea. At the same time, there are sovereign rights of the coastal 
state to carry out economic and scientific activities in the exclusive economic zone. 
Peaceful passage right remains relevant and balances the sovereignty of the coastal 
state. In this article, we also draw attention to the latest changes in national legislation 
concerning the implementation of state control in coastal waters. In particular, we 
analyze the creation of the Maritime Administration, which replaced its predecessor 
and gained more control functions taken from other departments, for example, State 
Fishing Agency. We end the article with commentary on Russian invasion and its 
impacts on Ukraine’s coastal waters. We emphasize the need to account damages 
caused by the aggressor to the marine environment, Ukrainian infrastructure 
and economy. We stress out that the key for future development in this area is to bring 
Russia to answer in courts so the way to do it properly is collecting evidence and data 
on damages in order to collect reparations after Ukraine wins the war.

Key words: state control, coastal waters, border control, exclusive economic 
zone, territorial sea, maritime law.

Вступ. Забезпечення режиму державного кордону є питанням національної безпеки 
України. Територіальна цілісність та суверенітет є непорушними і забезпечуються, серед 
іншого, дотриманням правового режиму в акваторіях Чорного та Азовського морів. Функ-
ціонування комерційного мореплавства в Україні є важливим фактором розвитку економіки 
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та світової торгівлі. Під час переміщення товарів через державний морський кордон, судна 
опиняються в межах дії різних видів державного контролю, який є засобом забезпечення 
режимів прибережних вод. У нинішніх кризових умовах надзвичайно важливо звернути 
увагу на способи забезпечення дії законодавства України в її внутрішніх водах, територіаль-
ному морі, виключній економічній зоні.

Постановка завдання. Мета дослідження полягає в характеристиці правового регу-
лювання окремих видів державного контролю в прибережних водах України. 

Аналіз стану дослідженості проблеми. Державний контроль прибережних вод 
перебуває в фокусі досліджень адміністративного та морського права. Окремим аспектам 
проблеми режимів прибережних вод присвятили свої праці такі дослідники як Т.В. Аве-
рочкіна, С.В. Андрущенко, С.О. Баранов, Д.А. Біленець, Х.О. Борисова, А.В. Войткова, 
В.П. Горбулін, О.П. Єлєазаров, Д.П. Калаянов, В.П. Кисловський, В.В. Кривак, С.С. Куз-
нецов, А.А. Мудров, Н.А. Савіна, О.М. Стець, М.О. Трюхан, О.М. Шемякін, В.Х. Ярмакі. На 
особливу увагу заслуговує доробок Т.В. Аверочкіної, завдяки якій наявна розроблена теоре-
тично-правова база щодо адміністративної юрисдикції в прибережних водах. Тим не менше, 
в цьому аспекті окремим питанням державного контролю приділяється значно менше уваги 
з боку юридичної спільноти, що і викликало необхідність у здійсненні дослідження. 

Результати дослідження. Перш за все, слід визначитися з поняттями, які фігурують 
в дослідженні. Це пов’язано з тим, що поняття «прибережні морські води» в юридичній літе-
ратурі не є визначеним остаточно, тому може охоплювати одразу декілька явищ [1, c. 505]. 
З лексичної точки зору, виключна (морська) економічна зона (ВМЕЗ) не має відноситися до 
прибережних вод, оскільки починається не біля берега, а йде наступною за територіальним 
морем, хоча відлік проводиться від вихідних берегових ліній. В українському законодав-
стві також відсутнє однозначне тлумачення цього поняття. У Конвенції ООН з морського 
права 1982 року [2] вживається термін «прибережна держава». Можна зустріти словосполу-
чення «прибережна зона», наприклад, в сенсі взаємного впливу суші та моря одне на одного 
в зоні їх взаємодії. Поняття «прибережна зона» також включає в себе острови, проміжні та 
перехідні райони, низини, затоплювані солоною водою, ділянки суші, яких досягає морська 
волога, а також узбережжя між лініями припливу і відпливу. Щоб уникнути плутанини, ми, 
вслід за Т.В. Аверочкіною [1, с. 507], пропонуємо до прибережних вод відносити морські 
простори, на які розповсюджується суверенітет прибережної держави, або де діють її суве-
ренні права – внутрішні води, територіальне море, прилегла зона, виключна економічна зона.

Згідно національного законодавства України, до внутрішніх вод зараховується весь вод-
ний простір, що знаходиться в протилежну сторону від вихідних берегових ліній, від яких 
ведеться відлік територіального моря та виключної зони (ст. 6 [3]). Правовий режим внутріш-
ніх вод встановлюється прибережною державою [2]. Перебування іноземних суден у внутріш-
ніх водах за загальним правилом потребує дозволу прибережної держави. Також за умови 
розташування в цих водних просторах баз військово-морських сил прибережної держави у їх 
межах діє особливий правовий режим. Наприклад, у суден ВМС ЗСУ є свої пункти базування 
на узбережжі, де вони здійснюють матеріально-технічне забезпечення та ремонт (п. 371 [4]).

Територіальне море України простягається на дванадцять миль від берегових вихід-
них ліній [2]. Наступною йде виключна економічна зона шириною двісті миль. Її відлік раху-
ється від тієї самої лінії, що й для територіального моря. Держава володіє суверенними пра-
вами на розвідку шельфу, дослідження біологічних ресурсів у виключні зоні [5, с. 63]. Крім 
цього, держава встановлює режими прибережних вод, екологічні, технічні, транспортні, 
безпекові вимоги, які не суперечать міжнародному праву, головно, Конвенції [2], в своєму 
територіальному морі. 

Прибережна держава здійснює свою адміністративну юрисдикцію у внутрішніх 
водах, територіальному морі, виключній економічній зоні. Вона втілює свою адміністра-
тивну юрисдикцію через встановлення правового режиму прибережних вод, який форму-
люється в правилах поведінки, що покликані забезпечити сталий розвиток та раціональне 
використання водних просторів України [6, с. 14]. Україна уклала більше ніж двадцять угод 
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з іншими державами про торговельне мореплавство, які враховують адміністрування при-
бережних вод [7, c. 11-12]. Наприклад, за угодою держав їх судна можуть прирівнюватися 
одне до одного за правовим статусом (режимом суден), що впливає на здійснення митних 
процедур, прихід/вихід з порту, розвантаження/навантаження тощо. У таких угодах сторони 
мають право залишати за собою правове регулювання окремих видів діяльності, наприклад, 
щодо каботажного перевезення, рятування, буксирування, правил стосовно іноземців. Час 
перебування суден у портах та здійснення адміністративних процедур має бути мінімаль-
ним, однак спосіб забезпечення цієї норми зазвичай не конкретизується, залишаючи дискре-
ційні повноваження за адміністрацією держави порту. Отже, під час здійснення публічного 
адміністрування у цих морських просторах, зокрема щодо надання послуг і здійснення необ-
хідних формальностей щодо суден, договірні сторони мають ураховувати правила цієї угоди 
[7, c. 12]. Для двосторонніх угод в галузі торгового мореплавства справедливим є принцип 
взаємності рівних преференцій. Для таких угод дійсна виключна компетенція держави порту 
на здійснення окремих видів діяльності. Зазвичай, двосторонні угоди не застосовуються до 
окремих видів суден, наприклад, військових, поліцейських, урядових, рибальських.

Яку ж роль для правового режиму прибережних вод відіграє державний контроль? 
Спочатку варто розглянути сутність самого поняття. Наприклад, у французькій мові слово 
“контроль” означає перевірку або спостереження з метою перевірки [8]. Латинський префікс 
“contra” означає протидію, отже, функція контролю – попередження неправильної поведінки 
[8]. Контроль – це протистояння, супротив порушенню закону. Контроль – це очі, які пиль-
нують, і руки, які хапають, якщо відбувається порушення законодавства. В англійській мові 
контроль тісно пов'язаний зі здійсненням владних повноважень [8]. Здійснення державного 
контролю розглядається з точки зору народовладдя. Наприклад, В.О. Баганець вказує, що за 
допомогою державних органів народ як суб’єкт влади опосередковано здійснює контроль за 
дотриманням норм суспільного життя [9, с. 39]. Контроль є перевіркою стану суб’єкта або 
його дій вимогам законодавства. У результаті такої перевірки повноважним органом влади 
приймається рішення про відсутність порушень або вжиття дій (обмежень), необхідних для 
дотримання законності. У цьому сенсі, О.М. Бандурка вказує, що державний контроль вико-
нує функцію спостереження до моменту порушення законодавства, а сам по собі є спряму-
ванням підконтрольного об’єкта на виконання поставленого завдання [10, с. 21]. До цього 
моменту за допомогою державного контролю вживаються заходи попередження (перевірки) 
з метою недопущення правопорушення [11, с. 342; 12, с. 8]. У разі виявлення порушення 
закону, вживаються заходи притягнення до відповідальності. Крім цього, Ю.П. Битяк роз-
глядав контроль в смислових координатах управління та підпорядкування, забезпечення 
«зворотного зв’язку» для функціонування законів, їх сумлінного дотримання підконтроль-
ними суб’єктами [13, с. 223-224]. 

Розглянувши сутність поняття державного контролю, варто перейти до конкретних 
прикладів та видів. Розпочнемо з екологічного контролю. Його забезпечення в прибереж-
них водах України ґрунтується на нормах міжнародного та національного права. Наприклад, 
відповідно до Конвенції [2], підписанти зобов’язалися докладати спільних зусиль з попере-
дження забруднення довкілля та щодо контролю за екологічною безпекою Чорного моря. 
Вони доводять до відома інших, які національні органи наділені повноваженнями зі здійс-
нення державного екологічного контролю за забрудненням акваторії Чорного моря нафтою 
та шкідливими речовинами. Крім цього, сторона договору зазначає центр комунікації щодо 
інцидентів забруднення, який приймає і передає інформацію іншим. Скидання забруднюю-
чих речовин у внутрішні води та територіальне море є забороненим (ст. 102 [14]). Охорона 
морських просторів від забруднення регулюється міжнародними договорами, національним 
правом України, актами уряду, зокрема, Правилами [15]. Серед останніх змін, відповідно до 
документів щодо державного моніторингу [16, 17], морські води на предмет перевищення 
обсягів забруднюючих речовин перевірятимуть за п’ятирічною програмою, як того вимагає 
курс України на європейську інтеграцію, зокрема, норми, зазначені в рамковій Водній дирек-
тиві [18]. Згідно з внутрішнім законодавством щодо виключної економічної зони, держава 
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забезпечує екологічну безпеку на території України (ст. 16 [19]). Право накладати санкції 
за порушення мають посадові особи Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
(Міндовкілля), Морської охорони Державної прикордонної служби (МО ДПС), Державного 
агентства меліорації та рибного господарства (Держрибагентство), – в залежності від виду 
порушення (ст. 27 [19]).

Наступний приклад – прикордонний контроль, який регулюється ст. 18 одноймен-
ного Закону [20]. Морська охорона входить до складу ДПС, здійснює охорону державного 
морського кордону (ст. 9 [20]). Крім цього, згідно з Положенням [21], врегульовано облік 
та вихід у внутрішні води та територіальне море плавзасобів, маломірних суден, кораблів 
флоту рибної промисловості, з точки зору прикордонного режиму. Наприклад, відповідно до 
п. 36 Положення, торговим, маломірним суднам, плавзасобам, забороняється наближатися 
до суден закордонного плавання при виході у внутрішні води та територіальне море. Виклю-
чення з цього правила складають екстрені ситуації або повідомлення органу ДПС, в зоні 
відповідальності якого буде здійснено підхід.

Якщо іноземне невійськове судно перебуває в територіальному морі в порушення 
законодавства України або міжнародних угод, Морська охорона як орган ДПС доправляє 
порушника до найближчого порту. Стаття 29 Закону [20] описує об’єктивну сторону пору-
шення режиму прикордонного контролю територіального моря України, серед яких ведення 
забороненої діяльності, скидання забруднюючих речовин, перебування в закритих для пла-
вання районах, відсутність необхідних документів у екіпажу, посадка/висадка пасажирів 
в недозволеному місці, шпигунство, дослідницька діяльність без дозволу тощо. Крім цього, 
у разі самовільного захоплення плавзасобів або спротиву затриманню судна-порушника, 
при його зухвалих спробах втекти після порушення державного кордону України, МО ДПС 
відкриває попереджувальний вогонь, після чого може застосовувати вогонь по порушнику, 
якщо всі інші засоби припинення правопорушення вичерпано [22]. Морська охорона засто-
совує зброю та спецзасоби без попередження в разі збройного нападу з моря, вторгнення 
військових кораблів ворожої держави, відкриття вогню по МО ДПС при незаконному пере-
тині державного кордону.

Окремою темою є нещодавні зміни законодавства в досліджуваній сфері. Наприклад, 
в 2022 році Положення про Морську адміністрацію від 6 вересня 2017 року втратило чинність 
внаслідок прийняття постанови уряду № 212 від 6 березня [23]. Згідно зі змінами, викладе-
ними в документі, контрольні повноваження за безпекою судноплавства та попередженням 
забруднення навколишнього середовища перейшли до новоутвореної Адміністрації судноп-
лавства. Вона також займається контролем підготовки, підвищення кваліфікації персоналу, 
відповідального за безпеку судноплавства і контролем забруднення довкілля з морського 
транспорту. Розслідування морських аварій та вжиття заходів по їх попередженню в май-
бутньому і контроль за виконанням таких заходів також належить до її відання. Постанова 
№ 212 від 06.03.2022 містить інші важливі зміни. Нею скасовано деякі функції Держриба-
гентства, наприклад, з контролю безпеки мореплавства рибного флоту [23].

Далі зазначимо особливості правового режиму морських портів. Багато з них зна-
ходяться у внутрішніх водах. Порти є стратегічно важливими об’єктами. Внаслідок цього, 
забезпечення правопорядку в портах є питанням національної безпеки. Перелік відкритих 
для приходу портів має бути доступним для широкого загалу. Іноземні судна заходять до від-
критих портів і рейдів України за умови виконання всіх вимог міжнародного та національ-
ного законодавства [3]. Про заборонені для плавання райони внутрішніх вод Адміністрація 
судноплавства надає відповідне повідомлення. Адміністрація морських портів (АМПУ) за 
погодженням Адміністрації судноплавства має право створювати органи охорони порту, які 
співпрацюють з прикордонниками. На підставі договору можуть залучатися приватні охо-
ронні структури. АМПУ разом з митницею та Адміністрацією судноплавства слідують за 
дотриманням режиму порту.

Наступним прикладом державного контролю в прибережних водах є митний кон-
троль. Порядок його здійснення на морському транспорті регулює глава 30 кодексу [24]. 
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Судно закордонного плавання в порту перебуває під митним контролем весь період стоянки. 
Це означає здійснення митним органом своїх повноважень стосовно огляду судна, пломбу-
вання, вилучення товарів та вантажів, які не мають законних підстав для перевезення. Прі-
оритет у митному кліренсі мають аварійні судна. За ними слідують пасажирські, далі – ван-
тажні. Відхід судна з порту відбувається після відмітки про проходження митного контролю. 
Виключення з цього правила складають випадки термінового відходу через стихійні лиха, 
обставини непереборної сили [24].

Наостанок зазначимо про зміни, які стосуються мореплавства після введення воєн-
ного стану внаслідок російського вторгнення. Після 24 лютого 2022 року російськими раке-
тами було вражено три кораблі під прапором Панами, які перебували в українській аква-
торії Чорного моря [25]. 2 березня о 17:25 російська ракета влучила в судно під прапором 
Бангладеш, яке перебувало в порту Ольвія [26]. Крім цього, російська сторона звинуватила 
Україну в нібито замінуванні комерційних шляхів від Босфору до Одеси [27]. Такий крок 
може свідчити про воєнну блокаду українських портів з боку держави-агресора з метою від-
різати Україну від морських торгових шляхів. З огляду на це, зміни митного контролю [28], 
ухвалені урядом для спрощення перетину державного кордону для гуманітарних вантажів, 
поки що фактично не розповсюджуються на морські перевезення внаслідок блокади силами 
окупанта торгових шляхів у Чорному морі. 

Можемо стверджувати, що прийняття актів уряду, спрямованих на уніфікацію регуля-
тивних, адміністративних, управлінських повноважень та їх закріплення за одним органом 
(наразі – Адміністрацією судноплавства), є позитивним прагненням, адже розпорошеність 
керівних функцій та громіздка нормативно-правова база не сприяють сталому розвитку 
морської галузі та її правовому регулюванню. Водночас, на порядку денному залишаються 
проблеми охорони навколишнього середовища та унормування управлінських повноважень 
за цим напрямком, імплементація передового досвіду країн ЄС стосовно режимів прибе-
режних вод, зменшення бюрократичних елементів, які перешкоджають розвитку торгового 
мореплавства (по суті, втілення та дотримання міжнародних стандартів щодо контролю 
держави порту).

Після 24 лютого 2022 до цього переліку додався ще й спротив російському втор-
гненню. Постала задача функціонування морської галузі в умовах воєнного стану, що є не 
просто значною проблемою для українського мореплавства, а й історичним викликом для 
української державності. У цьому аспекті, необхідно зробити все можливе для збереження 
нашої портової інфраструктури та флоту. Не забувати про підрахунок збитків, завданих 
російським окупантом, включно зі шкодою, завданою українській екології та природним 
ресурсам. Давати потужну відсіч ворогу на всіх можливих напрямках, зокрема, інформацій-
ному та науковому.

Висновки та перспективи подальших досліджень. Режими прибережних вод варію-
ються в залежності від суспільних відносин, які підлягають регулюванню, відрізняються за 
метою та способами її досягнення, від чого залежить і вид державного контролю. Таким 
чином, нам вдалося виділити такі види контролю як прикордонний, митний, санітарно-е-
підеміологічний, екологічний, транспортний (безпековий). Їх об’єднує спрямованість на 
забезпечення публічних інтересів, правопорядку, суспільної безпеки та дотримання закон-
ності – на морському транспорті та морських просторах, а також здійснення контролю за 
допомогою адмінресурсу органів виконавчої влади. Заходи державного контролю збільшу-
ються в бік берега, оскільки саме там зосереджені пункти пропуску.

Внаслідок російського вторгнення 24 лютого 2022 року для України в рази посили-
лася важливість безпеки державних кордонів. Митний контроль спрощено для забезпечення 
швидкого руху вантажів на територію України, однак сили держави-агресора роблять все 
можливе для блокади української акваторії Чорного моря. Подальші дослідження мають 
зосередитися на наслідках російської агресії для режимів прибережних вод України, а також 
шляхах подолання та відновлення стабільності цих режимів, відшкодуванні шкоди, нанесе-
ної національній безпеці, довкіллю та природним (водним) ресурсам держави Україна.
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МІСЦЕВІ БЮДЖЕТИ:  
ПІДХОДИ ДО КАТЕГОРІЇ ТА РОЗМЕЖУВАННЯ ПОНЯТЬ

Пріоритетним завданням економічної політики України є збереження ста-
більної динаміки та підвищення якості економічного зростання як істотної 
умови покращення соціальної орієнтації державного розвитку.

Сучасний етап соціально-економічного розвитку нашої держави вимагає 
ґрунтовного розуміння ролі місцевих бюджетів як визначального елемента міс-
цевих фінансів. Для цього їх слід розглядати не лише як балансові розрахунки 
доходів і видатків, які мобілізуються та витрачаються на відповідній території, 
але і як важливу правову та економічну категорію.

Наявність місцевих бюджетів закріплює економічну незалежність органів 
місцевого самоврядування, як це передбачено Конституцією та Законом Укра-
їни «Про місцеве самоврядування в Україні», активізує господарську діяльність 
та інфраструктурний розвиток на відповідній території, а також дозволяє роз-
ширювати економічний потенціал, визначити та використовувати фінансові 
резерви.

У статті розкрито суть місцевих бюджетів, як фінансової бази місцевого 
самоврядування та здійснено теоретичне дослідження підходів до визначення 
поняття «місцевих бюджетів» як правової та економічної категорії, що є осно-
вою реалізації місцевого самоврядування: наведено трактування поняття «міс-
цеві бюджети» вченими, які займаються дослідженням цієї категорії.

Наведено основні ознаки місцевих бюджетів, серед яких: регламентована 
чинними нормативно правовими актами сфера дії, відповідні учасники бюджет-
них відносин та структура місцевих бюджетів, забезпечення руху фінансових 
потоків.

Охарактеризовано основні функції місцевих бюджетів як елемента розвитку 
держави: розподільна, контрольна, стабілізаційна, регуляторна та функція 
фінансового забезпечення.

Проведено дослідження особливостей законодавчого визначення категорії 
«місцевий бюджет», а також наголошено на розмежуванні понять «місцевий 
бюджет» та «бюджет місцевого самоврядування».

Ключові слова: місцеві бюджети, ознаки місцевих бюджетів, місцеве само-
врядування, самостійність місцевого самоврядування, бюджетна система 
України, бюджет.
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Hеі K. V. Lоcаl budgеts: аpprоаchеs tо thе cаtеgоry аnd dеfіnіtіоn оf cоncеpts
The priority task of Ukraine's economic policy is to maintain stable dynamics 

and improve the quality of economic growth as an essential condition for improving 
the social orientation of state development.

The current stage of socio-economic development of our state requires a thorough 
understanding of the role of local budgets as a defining element of local finance. For 
this purpose, they should be considered not only as balance settlements of income 
and expenditure that are mobilized and spent in the corresponding territory, but also 
as the important legal and economic category.

The availability of local budgets consolidates the economic independence of local 
governments, as it is foreseen by the Constitution and the Law of Ukraine «On 
Local Self-Government in Ukraine», stimulates economic activity and infrastructure 
development in the corresponding territory, and also allows extending the economic 
potential, defining and using financial reserves.

The article reveals the essence of local budgets as a financial base of local self-
government and conducts a theoretical study of approaches to defining the concept 
of «local budgets» as a legal and economic category that is the basis of local self-
government. categories.

The main features of local budgets are given, including: the scope of action 
regulated by current regulations, the relevant participants in budget relations 
and the structure of local budgets, ensuring the movement of financial flows.

The main functions of local budgets as an element of state development are 
characterized: distribution, control, stabilization, regulatory and financial support 
function.

A study of the peculiarities of the legislative definition of the category «local 
budgets», as well as the distinction between the concepts of «local budgets» and «local 
government budget».

Kеy wоrds: lоcаl budgеts, fеаturеs оf lоcаl budgеts, lоcаl sеlf-gоvеrnmеnt, 
іndеpеndеncе оf lоcаl sеlf-gоvеrnmеnt, budgеt systеm оf Ukrаіnе, budgеt.

Вступ. Як ми й зазначали ефективна бюджетна політика є важливим чинником регу-
лювання соціально-економічного розвитку держави [1]. Економічний та соціальний розви-
ток будь-якої країни залежить від розвитку її територій та ступеня самостійності (незалеж-
ності) місцевого самоврядування.

Сучасна модель управління суспільством, побудована в рамках реформи територіаль-
ної організації влади та базується на створенні фінансово автономних громад.

Місцеві бюджети є невіддільною частиною бюджетної системи України. Вони відігра-
ють важливу роль у соціально-економічному розвитку регіонів та країни в цілому, оскільки 
з місцевих бюджетів фінансуються сфери освіти, охорони здоров’я, культури й спорту, соці-
ального захисту та соціального забезпечення; житлово-комунальне обслуговування, моло-
діжні програми тощо.

Проте, попри значну кількість досліджень, виняткової актуальності все ще набувають 
теоретичні та методологічні аспекти, зокрема, питання ролі та значення місцевих бюджетів 
у складі бюджетної системи держави, що акцентує на потребі дослідження категорії «міс-
цеві бюджети» та визначення її сутності в наукових підходах дослідників.

Сучасні проблеми, пов’язані з визначенням терміну «місцеві бюджети», їх функцій 
та ролі у бюджетній політиці, входять до кола наукових інтересів багатьох вчених. Вони 
знайшли відображення у працях Косарєвої І. П., Денищенко Л. В., Науменко А. М., Семен-
ченко С. А. та інших науковців.

Роботи вчених ґрунтовні та висвітлюють багато питань досліджуваної тематики. 
Проте, до сьогодні не визначені проблеми правового визначення термінів «місцеві бюджети» 
та «бюджети місцевого самоврядування». 
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Особливої уваги заслуговує праця І. І. Єфремової «Місцеві бюджети та бюджети місце-
вого самоврядування: проблеми правового визначення». В статті проводиться перша спроба 
комплексного дослідження правового змісту термінів «місцеві бюджети» та «бюджети міс-
цевого самоврядування» в різних нормативно-правових актах, а також можливості усунення 
різного тлумачення цих термінів.

Постановка завдання. Метою цього дослідження є проведення теоретичного уза-
гальнення наукових підходів до визначення терміну «місцеві бюджети» як економічної та 
правової категорії; визначення особливостей та функцій місцевих бюджетів у бюджетній 
політиці держави, а також визначення доцільності введення змін у категоріальний апарат 
правових актів бюджетного законодавства України.

Результати дослідження. Передумови фінансової незалежності місцевого самовря-
дування є обґрунтованими з точки зору економічної доцільності децентралізації влади та 
адекватного розподілу повноважень, відповідальності, а отже, і фінансово-економічної бази 
між центром та регіонами, місцевою владою. Межі фінансової самостійності місцевого 
самоврядування повинні бути визначені законом, тобто закон має чітко визначити функції 
місцевого самоврядування, а отже, і джерела ресурсів, які будуть фінансово забезпечувати 
виконання цих функцій.

Об’єктивною необхідністю існування місцевого самоврядування як права та мож-
ливості територіальних громад незалежно розв'язувати питання місцевого значення 
є втілення принципу самостійності. Самостійність місцевих бюджетів забезпечується 
наявністю власних джерел надходження територіальної одиниці, завдяки чому можливе 
вирішення завдань комплексного фінансового забезпечення соціально-економічного 
розвитку території.

Концептуальною основою фінансової незалежності місцевого самоврядування є неза-
лежність місцевої влади від центральних органів влади щодо прийняття рішень із місцевих 
проблем та їх вирішення за допомогою власних фінансових ресурсів. В іншому випадку міс-
цеве самоврядування не здатне задовольнити потреби населення, що склалися відповідно до 
особливостей території та місцевих інтересів [2, с. 72].

Місцеві бюджети є важливою ланкою в системі фінансових планів, що використо-
вуються для регулювання соціально-економічних, фінансово-правових цілей певної тери-
торії [3, c. 394].

Сьогодні поняття «місцевий бюджет» розглядається у кількох основних аспектах. 
Денищенко Л. В. визначає три таких аспекти: 

–	 по-перше, «місцевий бюджет» є правовим документом, який визначає як виконавчі 
органи різних рівнів розпоряджаються коштами, фондами та ресурсами;

–	 по-друге, це план доходів та витрат місцевого органу влади чи самоврядування;
–	 по-третє, «місцевий бюджет» є характеристикою будь-якої самостійної територі-

альної одиниці з визначеним правовим статусом [4, с. 782]. 
Досліджуючи проблеми місцевих бюджетів, Косарєва І. П. розглядає їх:
–	 по-перше, як організаційну форму мобілізації частини фінансових ресурсів у роз-

порядження місцевих органів влади; 
–	 по-друге, як систему фінансових взаємовідносин між місцевими та державним 

бюджетами, а також усередині місцевих бюджетів; 
–	 по-третє, це правовий акт, який надає виконавчим органам влади легітимне право 

на розпорядження визначеними фондами грошових ресурсів;
–	 по-четверте, це кошторис доходів і видатків відповідного місцевого органу чи 

самоврядування; 
–	 по-п’яте, це економічна категорія, тому що бюджет є характерним атрибутом 

будь-якої самостійної територіальної одиниці, наділеної відповідним правовим статусом 
[3, c. 394].

Слід виокремити такі основні ознаки місцевих бюджетів, які виділяють їх із загальної 
системи економічних відносин:
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–	 наповнення доходів місцевих бюджетів об'єктивно залежить від економічного 
потенціалу адміністративно-територіальної одиниці та суб'єктивно – від побудови системи 
міжбюджетних відносин;

–	 сфера дії місцевих бюджетів регламентована Бюджетним кодексом та іншими нор-
мативно-правовими актами;

–	 учасниками бюджетних відносин є, з одного боку – місцеві органи влади, 
а з іншого – підприємства, установи та населення;

–	 забезпечують рух фінансових потоків від платників податків до бюджету і бюджетне 
фінансування установ та організацій, які знаходяться на бюджетному утриманні;

–	 місцеві бюджети, зосереджуючи фінансові ресурси на необхідних напрямках, доз-
воляють здійснювати державне регулювання регіональної економіки та забезпечують реалі-
зацію соціальної політики;

–	 структура місцевих бюджетів визначається адміністративно-територіальним поді-
лом України: кожна адміністративно-територіальна одиниця створює власний бюджет, який 
є фінансовою основою місцевого самоврядування [5, с. 364].

До питання основних функцій місцевих бюджетів звертається чимало науковців. 
Серед них виокремлюють: акумуляційну, розподільчу, регуляторну, облікову, стабілізаційну, 
контрольну та функцію забезпечення самостійності.

Головними функціями місцевих бюджетів є:
1. розподільна функція – проявляється у розподілі та перерозподілі ВВП між суб’єк-

тами бюджетних відносин, внаслідок чого відбувається концентрація фінансових ресурсів 
у «руках» держави для надання відповідного рівня соціальних послуг населенню;

2. контрольна функція – функція фінансового контролю протягом усього бюджет-
ного процесу для визначення стану процесу розподілу та перевірки правильності його 
проходження;

3. стабілізаційна функція – передбачає вплив на обсяги споживання суспільства, 
рівень зайнятості, темпи інфляції тощо;

4. функція фінансового забезпечення органів місцевого самоврядування – це форму-
вання матеріально-фінансової бази місцевих бюджетів для виконання органами місцевого 
самоврядування своїх функцій [6, с. 129].

5. регуляційна функція: місцеві бюджети – це фінансовий механізм, що виявляється 
в акумуляції коштів, спрямованих на задоволення соціально-культурних та побутових потреб 
територіальних громад, і через них забезпечує перерозподіл вартості в міжтериторіальному 
вимірі, між галузями господарства, в економічній та суспільній сферах, а, отже, визначає їх 
як важливий інструмент фінансово-економічного регулювання [7, с. 263].

Аналізуючи статті Бюджетного кодексу України та Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», приходимо до висновку, що між цими нормативно-правовими 
актами на сьогодні є суттєві розбіжності щодо визначення понять, які, на наш погляд, мають 
звужене тлумачення. 

Так, у ст. 2 Бюджетного кодексу України наведено визначення понять «місцеві 
бюджети» та «бюджети місцевого самоврядування». Місцеві бюджети ‒ бюджет Автоном-
ної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування; 
бюджети місцевого самоврядування ‒ бюджети сільських, селищних, міських територіаль-
них громад, а також бюджети районів у містах (у разі утворення районних у місті рад), – це 
не тотожні поняття, хоча далі у тексті Кодексу вони використовуються як синоніми, і у ст. 1 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» поняття «бюджет місцевого само-
врядування» і «місцевий бюджет» використовуються як тотожні: бюджет місцевого само-
врядування (місцевий бюджет) – план утворення і використання фінансових ресурсів, необ-
хідних для забезпечення функцій та повноважень місцевого самоврядування [8; 9].

Підставами для такого поділу є не тільки адміністративно-територіальний устрій 
України, а й повноваження певних органів влади щодо їх прийняття і виконання, а також 
особливості формування їх дохідної частини [10, с. 30].
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У цьому контексті виділяється те, що бюджети місцевого самоврядування самостійно 
розробляють, затверджують і виконують відповідні органи місцевого самоврядування 
в селах, селищах, містах, об’єднаних територіальних громадах (місцеві ради та їх виконавчі 
органи або сільські голови, якщо відповідні виконавчі органи не створені, у порядку визна-
ченому главою 12 Бюджетного кодексу України).

Щодо решти місцевих бюджетів, то участь представницьких органів влади – Верхов-
ної Ради Автономної Республіки Крим, відповідних обласних та районних рад – обмежено 
лише затвердженням місцевих бюджетів, внесенням змін до рішень про місцевий бюджет 
та затвердженням звітів про їх виконання. Складання і виконання таких місцевих бюджетів 
покладається на Раду Міністрів Автономної Республіки Крим та відповідні місцеві державні 
адміністрації згідно з Бюджетним кодексом України.

Ця відмінність місцевих бюджетів від бюджетів місцевого самоврядування є прак-
тично важливою для бюджетної системи України, а отже, і для держави в цілому.

Це пов’язано насамперед з тим, що «бюджети місцевого самоврядування» відрізня-
ються від інших місцевих бюджетів своєю первинністю, яка полягає у здатності акумулю-
вати значну частку доходів з джерел територіальних громад – місцевих податків та зборів, які 
встановлюються органами місцевого самоврядування і виступають як матеріально-фінан-
сова основа місцевого самоврядування та одним зі способів здійснення демократії в Україні, 
що є запорукою реалізації основоположних конституційних засад територіального устрою, 
гарантій місцевого самоврядування [11, с. 214]. 

Як зазначалось вище, чинне законодавство, а саме стаття 2 Бюджетного кодексу Укра-
їни використовує термін «бюджети місцевого самоврядування». 

По-перше, це здається не дуже вдалим, оскільки місцеве самоврядування, як визна-
чено чинним законодавством України, є правом територіальної громади самостійно розв'я-
зувати питання місцевого значення, тому немає змісту, після конституційно-правового 
закріплення статусу територіальних громад, не визнавати саме їх суб’єктами права на міс-
цевий бюджет.

По-друге, поняття місцевих бюджетів є ширшим, ніж поняття «бюджети місце-
вого самоврядування», оскільки охоплює обласні, районні бюджети, бюджети районів 
у містах, бюджет Автономної Республіки Крим, а також бюджети місцевого самоврядування 
[12, с. 160].

По-третє, використання терміну «бюджети органів місцевого самоврядування», що 
також зустрічається в чинному законодавстві України, нічим по суті своїй не відрізняється 
від терміну «місцеві бюджети». 

Місцевий бюджет не можна назвати бюджетом місцевого самоврядування. Місцевим 
самоврядуванням, відповідно до Конституції України, є право територіальної громади жите-
лів села чи добровільного об'єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та 
міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах визначених Конститу-
цією та законами України.

Суб’єктом місцевого самоврядування є територіальна громада. Конституція Укра-
їни «визнає та гарантує місцеве самоврядування» як одну з основ конституційного устрою, 
основний принцип демократичного управління у державі [13].

Вдалим розв'язанням цієї проблеми, на нашу думку, є усунення в законодавстві терміну 
«бюджети місцевого самоврядування» і визначення єдиного терміну «місцеві бюджети», які 
б, відповідно, лягали в основу назви рішень про місцеві бюджети [12, с. 160].

У зв’язку з цим автори монографії «Правове регулювання місцевих фінансів в Укра-
їні» пропонують внести відповідні зміни до Бюджетного кодексу України, для усунення 
наявної колізії, виклавши її у редакції: «Місцевий бюджет ‒ це план формування та вико-
ристання фінансових ресурсів публічного грошового фонду на виконання завдань і функ-
цій, які здійснюються органами місцевого самоврядування з метою задоволення публічних 
потреб населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці. Формування, роз-
поділ, затвердження, використання, управління та контроль такого фонду здійснюються 



185

Фінансове право

з суворим дотриманням бюджетних принципів відповідно до нормативно-правових актів 
імперативного характеру, інформація щодо яких є відкритою» [14, с. 127].

Висновки. Підсумовуючи підходи до поняття «місцевого бюджету», вважаємо, що 
аналізований термін варто визначати у двох основних аспектах: як правову (правовий акт) 
та як економічну (кошторис доходів і видатків) категорію. На нашу думку, саме ці підходи 
варто застосовувати при законодавчому визначенні поняття «місцевого бюджету».

Щодо неузгодженості положень у законодавчих актах, зазначимо, що бюджети місце-
вого самоврядування є складовою частиною місцевих бюджетів, і ці поняття немає потреби 
розмежовувати ні в Бюджетному кодексі, ні в Конституції України, ні в Законі «Про місцеве 
самоврядування», для усунення неузгодженості між цими законодавчими актами, оскільки 
відповідно до ст. 8 Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства 
права. Конституція України має найвищу юридичну силу, а Закони та інші нормативно-пра-
вові акти приймаються на основі Конституції України та повинні відповідати їй [13].
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РИЗИК-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ЯК ПРИНЦИП ПРАВА

Статтю присвячено дослідженню правової природи ризик-орієнтованого 
підходу як принципу права, що застосовується у сфері протидії легалізації 
коштів (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом суб’єктами фінан-
сового моніторингу. У статті проаналізовано сутність понять «принцип права», 
«ризик-орієнтований підхід», досліджується базова категорія, що формує єди-
ний підхід нормотворчої та правозастосовної діяльності у сфері протидії відми-
вання коштів та виступає категорією яка забезпечує розвиток системи протидії 
відмиванню коштів. Проаналізовано нормативне регулювання сфери фінансо-
вого моніторингу на всіх його рівнях, досліджено правовідносини з реалізації 
ризик-орієнтованого підходу, взаємодію суб’єктів державного та первинного 
фінансового моніторингу, в їх симбіотичному зв’язку, метою якого є вжиття 
належних заходів протидії легалізації злочинних коштів.

Сформульовано висновок про те, що ризик-орієнтований підхід є принципом 
права, а саме принципом фінансово-правового інституту фінансового моніто-
рингу, який полягає у тому, що здійснення заходів у сфері запобігання та про-
тидії легалізації (відмивання) коштів одержаних злочинним шляхом суб’єктами 
фінансового моніторингу провадиться з урахуванням усвідомлення та управ-
ління ризиками, з метою їх мінімізації. Визначено подвійну природу ризик-о-
рієнтованого підходу: як принципу права та як практичного підходу, на якому 
базуються заходи, що вживаються суб’єктами первинного фінансового моніто-
рингу у сфері запобігання та протидії легалізації коштів. Встановлено, що реа-
лізація ризик-орієнтованого підходу як принципу права здійснюється шляхом 
застосування до конкретних правовідносин та у вигляді правового стану, як спо-
собу правового буття суб’єктів фінансового моніторингу. Сформульовано визна-
чення в широкому розумінні ризик-орієнтований підхід як принцип права – це 
базове підґрунтя, що координує взаємодію всіх учасників системи протидії від-
миванню коштів через призму усвідомлення та управління ризиками легалізації 
коштів; у вузькому значенні, для суб’єкта первинного фінансового моніторингу, 
– це базовий принцип побудови внутрішньої системи фінансового моніторингу 
який полягає у визначенні, оцінці та розумінні ризиків легалізації коштів, вжитті 
заходів щодо управління ризиками, що мінімізують відповідні ризики.

Статтею визначено напрями для подальших наукових досліджень у сфері 
реалізації ризик-орієнтованого підходу як принципу права, його правової 
природи, питання управління ризиками легалізації коштів, що є базисом для 
належної побудови системи фінансового моніторингу суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу.

Ключові слова: ризик-орієнтований підхід, ризик легалізації коштів здобу-
тих злочинним шляхом, принципи права, протидія відмиванню коштів.
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Sosenko V. M. Risk-oriented approach as a principle of law
The article is devoted to the study of the legal nature of the risk-oriented 

approach as a principle of law applied by the financial monitoring entities in the field 
of preventing and counteracting the legalisation (laundering) of criminal proceeds. 
The article analyses the essence of the concepts of “principle of law”, “risk-oriented 
approach”, explores the basic category that forms a unified approach to lawmaking 
and law enforcement in the field of counteracting money laundering and is a category 
that provides anti-money laundering. The normative regulation of the sphere 
of financial monitoring at all of it levels is analysed, the legal relations on realization 
of risk-oriented approach, interaction of subjects of state and primary financial 
monitoring, in their symbiotic connection are aimed at taking appropriate measures 
to counteract money laundering.

The conclusion is drawn that the risk-oriented approach is a principle of law, 
namely the principle of financial and legal institution of financial monitoring, which is 
that the implementation of measures to preventing and counteracting the legalisation 
(laundering) of criminal proceeds financial monitoring is carried out taking into 
account the awareness and management of risks, in order to minimize them. The dual 
nature of the risk-oriented approach is defined: as a principle of law and as a practical 
approach, which is based on the measures taken by the subjects of primary financial 
monitoring in the field of preventing and counteracting the legalisation (laundering) 
of criminal proceeds. This article establishes that the implementation of risk-based 
approach as a principle of law is carried out by applying to specific legal relationships 
and in the form of legal status as a way of legal existence of financial monitoring 
entities. The definition in a broad senses of the risk-oriented approach as a principle 
of law is formulated – this is the basic basis that coordinates the interaction of all 
participants in the anti-money laundering system through the prism of awareness 
and risk management of money laundering; in the narrow sense, for the subject 
of primary financial monitoring, it is a basic principle of building an internal system 
of financial monitoring which is to identify, assess and understand the risks of money 
laundering, take risk management measures that minimize the risks.

The article identifies areas for further research in the implementation of risk-
oriented approach as a principle of law, its legal nature, the risk management of money 
laundering, which is the basis for proper construction of financial monitoring by 
primary financial monitoring.

Key words: risk-oriented approach, risk of money laundering, principles of law, 
counteracting the legalisation (laundering) of criminal proceeds.

Вступ. Формування і функціонування будь-якої системи базується на певних ідеях, 
основних положеннях, напрямках, що виступають принципами її побудови. Система пра-
вових норм містить принципи права, що є базисом їх створення та застосування. Динаміч-
ний розвиток суспільних відносин має наслідком зміну, трансформацію, появу нових прин-
ципів права та, відповідно, і їх сприйняття та осмислення правовою наукою. Законодавчо 
закріплені принципи автоматично не відтворюються у їх розуміння та сприйняття у процесі 
правозастосування й потребують аналізу й наукового вивчення. Відмивання коштів, фінан-
сування тероризму, фінансування розповсюдження зброї масового знищення залишаються 
загрозою належного функціонування фінансової системи, що на додачу отримала нові 
виклики в протидії з ним через глобальну пандемію. Злочинці та терористи використовують 
ситуацію з пандемією COVID-19 та пов'язаний з нею економічний спад для переходу в кра-
їнах, що розвиваються, на нові напрямки бізнесу, в яких існує великий обіг готівкових гро-
шових коштів і які характеризуються високою волатильністю [1, с. 5]. Відповідним заходом 
протидії, серед іншого, є використання ризик-орієнтованого підходу, який передбачає вико-
ристання науково-обґрунтованого процесу прийняття рішень з метою більш ефективного 
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цільового реагування на ризики відмивання грошей та фінансування тероризму [2]. Комп-
лексне використання ризик-орієнтованого підходу та закріплення його правовими нормами, 
а також побудова локальних норм права на його основі, та здійснення регуляторного нагляду 
на його основі, можна стверджувати, виводить його у категорію принципу права.

Принципи права як предмет дослідження вивчалося в теорії права такими науковцями 
як: П. О. Недбайло, Р. З. Лівшиц, С. С. Алексєєв, В. М. Сирих, А. М. Колодій, В. Н. Кар-
ташов, Уварова О. О. Ризик-орієнтований підхід та сфера протидії відмивання коштів та 
фінансування тероризму досліджувався такими вченими: Бережний О.М., Вавдійчик О.А., 
Вітлінський В.В., Глущенко О.О., Діденко С.В.

Постановка завдання. Мета статті – проаналізувати правову природу ризик-орієн-
тованого підходу, що застосовується суб’єктами фінансового моніторингу у сфері протидії 
легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму 
та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення та його значення як прин-
ципу права, визначити зміст та межі досліджуваної дефініції.

Результати дослідження. Будь-яка система заснована та функціонує за певними 
принципами, що їй властиві та які водночас мають якості творення та регулювання. В роз-
різі позитивістської концепції праворозуміння принципи права виводяться з його норм, пра-
вознавство черпає зміст своїх норм, або зміст зобов'язань, із позитивних законів [3, с. 448], 
а отже, принципи, що законодавчо закріплені у сфері запобігання та протидії легалізації 
(відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінан-
суванню розповсюдження зброї масового знищення, можна розглядати як принципи права. 
Україна враховує Рекомендації Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиван-
ням грошей (FATF), однією з яких є: «Фінансові установи та визначені нефінансові уста-
нови та професії повинні також визначати, оцінювати та вживати ефективних заходів щодо 
зниження ризиків, пов’язаних з відмиванням коштів та фінансуванням тероризму» [4, с. 10], 
це, та активізація євроінтеграційних процесів й використання міжнародних практик, обу-
мовило закріплення на законодавчому рівні переліку основних принципів запобігання та 
протидії, серед яких і застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінан-
сового моніторингу [5]. 

Аналіз тексту першої рекомендації FATF дає можливість зробити висновок, що 
ризик-орієнтований підхід умовно є дворівневим, оскільки повинен застосовуватися насам-
перед на національному рівні (перший рівень), а також безпосередньо фінансовими устано-
вами та визначеними нефінансовими установами й професіями (другий рівень).

Національний рівень за своїм змістом виходить від держави, в особі суб’єктів держав-
ного фінансового моніторингу та спеціально уповноваженого органу, та повинен включати 
застосування консолідованого групового нагляду для цілей протидії відмиванню коштів та 
протидії фінансуванню тероризму [6, с. 21]. 

Окремо звертає на себе увагу необхідність, щоб при застосуванні ризик-орієнтованого 
підходу до нагляду компетентні органи: мали чітке розуміння ризиків відмивання грошей та 
фінансування тероризму, наявних у їх державі-члені; мали доступ на місці та дистанційний 
доступ до всієї відповідної інформації щодо певних національних та міжнародних ризи-
ків, пов’язаних з клієнтами, продуктами та послугами зобов’язаних суб’єктів; та ґрунтували 
періодичність та обсяг нагляду на місці та дистанційного нагляду на основі профілю ризику 
зобов’язаних суб’єктів і ризиків відмивання грошей та фінансування тероризму в такій дер-
жаві-члені [4].

В основі ризик-орієнтованого підходу лежить потреба у визначенні, усвідомленні 
та зменшенні державами-членами та Союзом ризиків відмивання грошей та фінансування 
тероризму, які стоять перед ними [4].

Беззаперечним є те, що самою істотною якістю принципів права є їх здатність юри-
дично виражати найбільш важливі прогресивно акцентовані цінності суспільного життя 
[7, с. 40] та, на відміну від норм права, принципи права жорстко не фіксують зміст пове-
дінки, вони здатні більш швидко реагувати на зміни суспільного життя, а отже застосування 
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і тлумачення норм права має відбуватися відповідно до принципів права [8, с. 21 ].
Правова наука розглядає принципи права як: систему вимог до належної і можли-

вої поведінки людей, які відображають визнані у суспільстві цінності і утворюють спря-
мовану на регулювання суспільних відносин ієрархічну єдність [9, с. 55]; відправні ідеї 
його буття, які виражають найважливіші закономірності, підвалини даного типу держави 
і права, є однопорядковими із сутністю права та утворюють його основні риси, відріз-
няються універсальністю, вищою імперативністю і загальнозначимістю, відповідають 
об’єктивній необхідності побудови та зміцнення певного суспільного ладу [10, c. 43]; як 
концентрований і певного мірою раціоналізований (через конкретизацію) прояв основної 
мети і внутрішньої властивості права – справедливості [11, c. 149], засадничі ідеї права, 
які визначають зміст і спрямованість його норм та характеризуються системністю, взаємо-
узгодженістю, загальнообов’язковістю, універсальністю, стабільністю, предметною визна-
ченістю, загальнозначущістю й регулятивністю [12, c. 42]; закріплені в нормах права осно-
воположні вимоги, що відповідають моральним, політичним та економічним цінностям 
суспільства, що направляють процес створення і застосування права. [13, c. 36]; концен-
троване вираження змісту права в положеннях загального характеру, що встановлені в сис-
темі прийомів тлумачення його норм [14, c. 208]. Також принципи права це одне з фунда-
ментальних керівних начал (писаних або неписаних) в праві, що експектативно відображає 
міру належного (очікуваного, переслідуваного, витребуваного) та належного до виконання 
(дотримання, забезпечення) в упорядкуванні правового регулювання (як цілеспрямованій 
систематичній діяльності) та правореалізації (відповідно, в їх оцінці), правової онтології 
і правового простору, та/або одна з об’єктивних закономірностей нормотворчої, нормокон-
тролюючої та нормореалізаційної діяльності, що діють всезагальним чином незалежно від 
конкретних суб’єктів і об’єктів та від конкретних умов (в тому числі часових), що виходять, 
в тому числі з природи людської психології, природи та особливостей людського соціуму 
та їх моральних основ [15, c. 282]; найбільш загальні і стабільні вимоги, що уособлюють 
суспільні цінності, дозволяють відтворити їх при формуванні та дії права, визначаючи його 
характер і напрями подальшого розвитку [16, с. 70] тощо. В основному, принципи права 
є стандартами поведінки, що є істотними та виключними для всіх законів (утворює правову 
основу та основу) і завжди мають моральний вимір [17, c. 58], принципи права виража-
ють фундаментальні основи суспільства, цінності та специфічну логіку конкретної право-
вої системи, вони характеризуються відносно високим ступенем абстракції та становлять 
міцну ціннісну базу [18, c. 9].

Наука права класифікує принципи права за різними ознаками. Зокрема, виділяють 
загально-правові й галузеві правові принципи, принципи правових інститутів. Принципи 
нормативно-правового інституту, це ті його правові засади, які зафіксовані у джерелах права, 
об’єднують та визначають спрямованість нормативно-правових приписів у його межах 
[19, с. 26]. Застосування ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моні-
торингу можна розглядати як принцип фінансово-правового інституту фінансового моніто-
рингу. При цьому, вказаний конкретний принцип має подвійну природу, як принцип права 
та як практичний підхід, на якому базуються заходи, що вживаються суб’єктами первинного 
фінансового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації коштів.

Встановлено, що ризик-орієнтований підхід – визначення (виявлення), оцінка (перео-
цінка) та розуміння ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, 
фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення, 
а також вжиття відповідних заходів щодо управління ризиками у спосіб та в обсязі, що 
забезпечують мінімізацію таких ризиків, залежно від їх рівня [5], своєю чергою, фінансо-
вий моніторинг – сукупність заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу 
у сфері запобігання та протидії, що включають проведення державного фінансового моніто-
рингу та первинного фінансового моніторингу [5]. Отже, здійснення заходів у сфері запобі-
гання та протидії суб’єктами фінансового моніторингу провадиться з урахуванням усвідом-
лення та управління ризиками з метою їх мінімізації.



190

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

Правова теорія сформувала підхід, за яким принципи права характеризуються норма-
тивністю й найвищою стабільністю, високим рівнем узагальнення й абстрагування, фунда-
ментальністю, що дозволяє їм виконувати регулятивну, системоутворюючу, інформаційну, 
правовиховну, пізнавальну й ціннісну функції [8, с. 21 ], а призначення правових принципів 
полягає в забезпеченні ідеологічної та практичної єдності правотворчості, інтерпретації та 
реалізації правових норм [7, с. 38 ].

Слід враховувати, що норми і принципи права як змістовні елементи системи права 
мають багато спільного (вони є загальними і неперсоніфікованими, обов’язковими прави-
лами, що спрямовані на регулювання поведінки суб’єктів у сфері права) [16, с. 140], однак 
саме через відмінні риси між ними, маємо можливість розрізнити природу їх дії на суспільні 
відносини. Так, для прикладу, якщо взяти до уваги, що принципи мають більш абстрактний 
характер, ніж норми права, нерідко окреслюючи в певній ситуації лише коридор можли-
востей, прямо не визначаючи конкретний варіант поведінки [16, с. 141], то застосування 
ризик-орієнтованого підходу, як принципу, зобов’язує суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу будувати власну систему фінансового моніторингу в цілому, через призму усві-
домлення ризику можливого використання з метою легалізації (відмивання) доходів, одер-
жаних злочинним шляхом і впровадження заходів з його мінімізації на постійній основі, а не 
зводячи таке застосування, виключно, до конкретної операції клієнта, що користується його 
послугою. Ще одними прикладом, може слугувати те, що принципи і норми мають відмін-
ності у формах їхнього зовнішнього вираження, норми права обов’язково закріплюються 
в джерелах права, у той час, як принципи у деяких випадках можуть виступати самостійним 
джерелом права [16, с. 141]. Саме принцип застосування ризик-орієнтованого підходу, може 
виступати самостійним джерелом права, врегульовуючи ті відносини між суб’єктом первин-
ного фінансового моніторингу та особою, що користується його послугами, які не знайшли 
свого врегулювання завдяки формалізації права, однак містять в собі ознаки або ризик вико-
ристання суб’єкта первинного фінансового моніторингу з метою легалізації (відмивання) 
доходів, одержаних злочинним шляхом. Особливо актуальним це постає за наявності певних 
прогалин в праві, якими можуть скористатися з протиправною метою легалізації коштів, 
і саме в таких ситуаціях, суб’єкт первинного фінансового моніторингу має розглядати мож-
ливі правовідносини з точки зору застосування ризик-орієнтованого підходу, як принципу 
права, для їх врегулювання.

Вказаний принцип є основою нормотворчої та правозастосовної діяльності у сфері 
протидії відмивання коштів, виступає категорією яка забезпечує розвиток системи протидії. 
Його багатогранність поєднує в собі аспекти «нагляду», «контролю» та «виконання» на всіх 
рівнях системи фінансового моніторингу, та забезпечує раціональний розподіл ресурсів, 
що задіяні в протидії легалізації брудних коштів. Загальність характеру ризик-орієнтова-
ного підходу визначається його впливом на суб’єктів державного і первинного фінансового 
моніторингу, на побудову симбіозу та взаємозалежності тих, хто здійснює його реалізацію. 
Так, застосування ризик-орієнтованого підходу здійснюється в порядку, визначеному вну-
трішніми документами з питань фінансового моніторингу суб’єкта первинного фінансового 
моніторингу, з урахуванням рекомендацій відповідних суб’єктів державного фінансового 
моніторингу, які згідно із Законом виконують функції державного регулювання і нагляду за 
такими суб’єктами первинного фінансового моніторингу [5], тобто локальні норми права, 
що формалізовані з урахуванням рекомендацій державного регулятора, визначають порядок 
застосування ризик-орієнтованого підходу на рівні первинного фінансового моніторингу. 
Так, Національним банком України встановлено, що установа розробляє та затверджує вну-
трішні документи з метою виконання вимог законодавства України у сфері протидії відми-
вання коштів та фінансування тероризму, які повинні містити дієві ризик-орієнтовані про-
цедури, порядки, достатні для належної організації та функціонування внутрішньої системи 
протидії відмивання коштів та фінансування тероризму та проведення первинного фінан-
сового моніторингу, функціонування належної системи управління ризиками відмивання 
коштів та фінансування тероризму [20] та зобов’язує, щоб вони розроблялися установою 
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з урахуванням вимог законів України, що регулюють питання протидії відмивання коштів та 
фінансування тероризму, відповідного Положення Національного банку, нормативно-право-
вих актів Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, Національного банку, 
прийнятих для виконання та відповідно до цих законів, рекомендацій FATF, результатів наці-
ональної оцінки ризиків та ризик-профілю установи, рекомендацій Національного банку та 
типологічних досліджень [20]. Регулятор конкретизує базу правових норм, на якій базується 
локальна нормотворчість суб’єкта первинного фінансового моніторингу, серед яких є норми, 
що частково сформовані за результатами діяльності самих суб’єктів первинного фінансового 
моніторингу, а саме – результати національної оцінки ризиків. Національна оцінка ризиків – 
система заходів, що вживаються суб’єктами державного фінансового моніторингу, уповно-
важеними органами державної влади із залученням інших суб’єктів (за потреби) з метою 
визначення (виявлення) ризиків (загроз) легалізації (відмивання) доходів, одержаних зло-
чинним шляхом, та фінансування тероризму, їх аналіз, оцінка та розроблення заходів, спря-
мованих на запобігання виникненню та/або зменшення негативних наслідків [5]; джерелами 
інформації, необхідної для проведення національної оцінки ризиків, є, зокрема, комплек-
сна адміністративна звітність у сфері запобігання та протидії, аналітичні огляди та довідки 
учасників національної оцінки ризиків, відповіді учасників національної оцінки ризиків 
на запитальники спеціально уповноваженого органу, результати вибіркового аналізу судо-
вих рішень у кримінальних справах, результати наукових досліджень, результати вивчення 
громадської думки [5], тощо. Комплексна адміністративна звітність містить в собі показ-
ники, що отримуються спеціально уповноваженим органом від, але не виключно, суб’єктів 
первинного фінансового моніторингу, та перелік яких затверджено Міністерством фінансів 
України (розподіл взятої на облік інформації про фінансові операції у розрізі видів СПФМ; 
кількість отриманих Держфінмоніторингом повідомлень про підозрілу діяльність, всього, 
у тому числі у розрізі ознак підозрілих операцій та видів підозр [21] тощо), та своєю чергою 
базуються на встановлених ним у відповідних довідниках ознаках (Довідник ознак поро-
гових операцій, Довідник ознак підозрілих операцій (діяльності) та види підозр, Довідник 
ознак підозрілих операцій (діяльності) та види підозр тощо).

Аналізуючи на прикладі найбільшого суб’єкта державного фінансового моніторингу 
нагляд, базований на ризик-орієнтованому підході: Національний банк України здійснює 
державне регулювання та нагляд у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) 
доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розпов-
сюдження зброї масового знищення [22] за суб’єктами первинного фінансового моніторингу, 
відповідно до яких він виступає суб’єктом державного фінансового моніторингу. Та, відпо-
відно, з метою підвищення ефективності здійснення, з урахуванням ризик-орієнтованого 
підходу, нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, Націо-
нальний банк України встановив порядок організації та здійснення нагляду у сфері запобі-
гання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, яким визначив, що безвиїзний нагляд та 
виїзні перевірки здійснюються ним з урахуванням ризик орієнтованого підходу. При цьому, 
планові виїзні перевірки банків/установ здійснюються відповідно до складеного на підставі 
ризик-орієнтованого підходу Плану [23]. Перелік питань, що підлягають перевірці в банку/
установі, визначається з урахуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами прове-
деної Національним банком оцінки ризиків діяльності банків/установ [23], Національний 
банк під час здійснення безвиїзного нагляду має право надавати банку/установі рекомен-
дації з метою підвищення ефективності організації та проведення первинного фінансового 
моніторингу, застосування ризик-орієнтованого підходу [23]. При цьому рекомендації дер-
жавного регулятора прийматимуться суб’єктом первинного фінансового моніторингу при 
усуненні недоліків побудованої ним системи протидій легалізації коштів, та можуть лягати 
в основу норм внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу. Нагляд держав-
ного регулятора, реалізація заходів суб’єктом первинного фінансового моніторингу базу-
ється на ризик-орієнтованому підході, що структурується на всіх рівнях системи протидії 
легалізації, але має єдину мету – управління ризиками. Безперервний процес функціону-
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вання правовідносин у сфері протидії легалізації коштів, що характеризується усвідомлен-
ням ризиків та вольовими діями суб’єктів фінансового моніторингу з метою їх виявлення та 
подальшого управління ними, їх мінімізація, їх уникнення узгоджується в одному напрямку 
шляхом реалізації ризик-орієнтованого підходу, саме як принципу права, у вигляді право-
вого стану та у застосуванні в конкретних правовідносинах. Правовий стан всіх суб’єктів 
фінансового моніторингу, як спосіб реалізації вказаного принципу, постає формою їх право-
вого буття, при якій суб’єкти державного фінансового моніторингу здійснюють нагляд крізь 
поділ суб’єктів первинного фінансового моніторингу за рівнем ризику, що притаманний 
їм та послугам, що ними надаються, а суб’єкти первинного фінансового моніторингу здій-
снюють свою діяльність через усвідомлення ризиків, притаманних їх діяльності, та ризиків 
своїх клієнтів.

Український законодавець, формулюючи перелік принципів запобігання та проти-
дії в ст. 3 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, 
одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження 
зброї масового знищення», називає цей принцип: застосування ризик-орієнтованого під-
ходу [5], вважаємо за доцільне визначити норму: «Запобігання та протидія ґрунтуються на 
принципах:…. ризик-орієнтованого підходу під час проведення фінансового моніторингу», 
оскільки застосування права належить виключно до сфери правореалізації. Здійснення 
заходів запобігання та протидії суб’єктами фінансового моніторингу реалізується шляхом 
застосування правових норм та підпорядкування принципам, та утворює вольовий акт реа-
лізації норм права і полягає у визначенні, прийнятті та управлінні ризиком. Водночас діюча 
редакція згаданої статті Закону прирівнює принцип до безпосереднього факту необхідності 
виконання норми права.

Висновки. Ризик-орієнтований підхід є принципом права, а саме принципом фінан-
сово-правового інституту фінансового моніторингу, який полягає у тому, що здійснення 
заходів у сфері запобігання та протидії легалізації (відмивання) коштів одержаних злочин-
ним шляхом суб’єктами фінансового моніторингу провадиться з урахуванням усвідомлення 
та управління ризиками, з метою їх мінімізації.

Вказаний конкретний принцип має подвійну природу: як принцип права та як прак-
тичний підхід, на якому базуються заходи, що вживаються суб’єктами первинного фінан-
сового моніторингу у сфері запобігання та протидії легалізації коштів. Цей принцип права 
виступає джерелом права при врегулюванні відносин, які не знайшли свого врегулювання 
прямими нормами законодавства у сфері протидії легалізації коштів.

Окрім того, саме як принцип права, ризик-орієнтований підхід формує симбіотичний 
характер заходів, що вживаються суб’єктами фінансового моніторингу на всіх рівнях сис-
теми протидії відмиванню коштів.

В широкому розумінні ризик-орієнтований підхід як принцип права – це базове під-
ґрунтя, що координує взаємодію всіх учасників системи протидії відмиванню коштів через 
призму усвідомлення та управління ризиками легалізації коштів. У вузькому значенні, для 
суб’єкта первинного фінансового моніторингу, – це базовий принцип побудови внутрішньої 
системи фінансового моніторингу який полягає у визначенні, оцінці та розумінні ризиків 
легалізації коштів, вжитті заходів щодо управління ризиками, що мінімізують відповідні 
ризики. Реалізація ризик-орієнтованого підходу як принципу права здійснюється шляхом 
застосування до конкретних правовідносин та у вигляді правового стану, як способу право-
вого буття суб’єктів фінансового моніторингу.

Подальшого дослідження потребують питання реалізації ризик-орієнтованого під-
ходу як принципу права, його правової природи, питання управління ризиками легалізації 
коштів, оскільки наявність обґрунтованої бази знань в частині розуміння ризиків, спосо-
бів та механізмів їх виявлення та їх зменшення, має вирішальне значення для ефективного 
впровадження стандартів ФАТФ та, відповідно якісно насичуватиме наукову та практичну 
площину системи фінансового моніторингу.
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ІННОВАЦІЇ У ЗБОРІ ДАНИХ ДЛЯ КРИМІНОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

У статті розглянуто сучасні можливості для розвитку кримінологічних 
досліджень. Доведено, що однією із інновацій у зборі даних для кримінологіч-
них досліджень є- метод вебскрейпінгу. Розкрито суть поняття вебскрейпінгу, а 
також розглянуто основні інструменти цього методу. Приділено увагу розгляду 
ролі вебскрейпінгу у кримінології, а також зокрема і в кримінологічних дослі-
дженнях як інноваційного методу збору інформації.

Висловлено авторську позицію про те, що одним із напрямків оновлення 
методів збору інформації для кримінологічних досліджень є вебскрейпінг. 
Аргументовано, що автоматизація збору даних інформації (вебскрейпінг), ство-
рила нові можливості для кримінологічних досліджень. Наведено приклади 
використання зазначеного методу у зарубіжній кримінології, а також на при-
кладі закордонних досліджень було проведене власне дослідження щодо про-
тидії маніпуляцій і дезінформації у Луганській області. У роботі визначено 
комплекс переваг та недоліків зазначеного методу збору даних для криміноло-
гічних досліджень, які згруповані навколо методологічних, технічних, право-
вих, фінансових факторів. 

Обґрунтовано висновок про те, що у ХХІ столітті збільшуються комуні-
каційні потоки і глобалізація поширення Інтернету та мобільного зв'язку сут-
тєво вплинуло на соціальні зміни. В умовах цифрової сучасності, кримінологи 
зобов'язані розуміти важливість цифрової культури та набуття навичок у галузі 
інформаційно-комунікаційних технологій, які необхідні для запобігання та про-
тидії злочинності. Використання зазначеного методу у збору даних у вітчизняну 
кримінологію як методу підвищує ефективність пошуку інформації у дослід-
ницькій діяльності. У статті доведено, що розвиток відкритих даних у світі, 
зокрема і в Україні оновив можливості вебскрейпінгу, що у подальшому буде 
дозволяти передбачати і запобігати майбутнім тенденціям злочинності.

Ключові слова: інноваційні методи, збір даних, кримінологія, кримінологічні 
дослідження, вебскрейпінг.

Korostelova L. A. Innovations in data collection for criminological research
The article considers modern opportunities for the development of criminological 

research. It is proved that one of the innovations in data collection for criminological 
research is the method of web-scraping. The essence of the concept of web scraping 
is revealed, and also the basic tools of this method are considered. Attention is paid 
to the role of webscrapping in criminology, as well as in criminological research as 
an innovative method of collecting information.
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The author's position is expressed that one of the directions of updating the methods 
of collecting information for criminological research is web-scraping. It is argued that 
the automation of data collection (web-scraping) has created new opportunities for 
criminological research. Examples of the use of this method in foreign criminology 
are given, as well as on the example of foreign studies conducted its own study 
on combating manipulation and misinformation in the Luhansk region. The paper 
identifies a set of advantages and disadvantages of this method of data collection 
for criminological research, which are grouped around methodological, technical, 
legal, financial factors. The conclusion that communication flows are increasing in 
the 21st century and the globalization of the Internet and mobile communications 
has significantly affected social change is substantiated. In today's digital world, 
criminologists must understand the importance of digital culture and the acquisition 
of information and communication technology skills needed to prevent and combat 
crime. The use of this method in data collection in domestic criminology as a method 
increases the efficiency of information retrieval in research activities. The article 
proves that the development of open data in the world, in particular in Ukraine, has 
updated the possibilities of web-scraping, which in the future will allow to predict 
and prevent future trends in crime.

Key words: innovative methods, data collection, criminology, criminological 
research, web scraping.

Вступ. Актуальним напрямом забезпечення процесу протидії злочинності є усунення 
безсистемності в зборі інформації [1, с. 206] у кримінологічних дослідженнях. 

Збір даних у кримінологічних досліджень це трудомісткий процес, адже на практиці 
кримінологи використовують різні методи від методу опитування до методи експерименту.

У сучасних умовах є нагальним змінити традиційний підхід до збору інформації про 
злочинність за яким визнають ряд недоліків та неточностей, умови для відомчого впливу, 
викривлення даних, що впливає на об’єктивність інформації про стан злочинності в державі 
та про результати роботи правоохоронної системи [1, с. 206-207].

Невід'ємною складовою сучасної кримінології має стати виявлення, розпізнання, 
аналіз реальних та потенційних загроз з метою створення пропозицій щодо швидкого 
реагування на них держави, органів охорони правопорядку, міжнародного співтовариства 
[2, с. 169].

Постановка завдання. Метою статті є розгляд інноваційного методу збору даних для 
кримінологічних досліджень (вебскрейпінгу) та його можливості для сучасної кримінології. 

Результати дослідження. Більшість учених кримінологів наполягають на впрова-
дженні інноваційних методів збору кримінологічної інформації.

Так, Жан-Луї ван Гельдер і Стін Ван Даеле, у своєму науковому дослідженні «Іннова-
ційні методи збору даних у кримінологічних дослідженнях», говорять, про те, що за допо-
могою нових технологій, розроблені нові методи аналізу та збору даних, і більша частина 
з них доступна на рівні користувачів, що дозволяє збирати та досліджувати дані способами, 
що виходять за межі стандартних досліджень [3, с. 2]. 

Слід погодитися із зазначеними ученими, що сучасна трансформація кримінологічної 
науки обумовлює розвиток інноваційних методів збору даних для кримінологічних дослі-
джень. На нашу думку, перспективним напрямом для сучасної української кримінології 
і кримінологічних досліджень зокрема, є використання такого методу збору даних – веб-
скрейпінгу.

Загалом, вебскрейпінг – це автоматичне вилучення даних із вебресурсів. Якщо пере-
кладати з англійського scraping – «зішкріба́ння, зачища́ння», в сучасних роботах вебскрей-
пінг не перекладають в більшості випадках, оскільки переклад українською звучить не дуже 
благозвучно. В Мережі поширені різні засоби і інструменти для вебскрейпінгу. Серед них 
є бібліотеки, додатки, online-сервіси, хмарні сервіси, сервіси типу DaaS, плагіни до брау-
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зерів. Скрейпери в цих інструментах часто поєднуються з краулерами (пошуковими сис-
темами), що дозволяє витягувати інформацію не тільки з конкретної вебсторінки, але і зі 
сторінок, на які виводять гіперпосилання з цієї сторінки. У цих випадках процес отримання 
інформації може займати досить багато часу. Деякі інструменти надають можливість запу-
скати скрейпери за розкладом з певною періодичністю. Оскільки сучасні вебсторінки часто 
бувають динамічними, частина інструментів для вебскрейпінга надають можливість отри-
мувати інформацію з html-коду, який виходить після відпрацювання скриптів [4, с. 12]. 

Варто зазначити, що сам метод скрейпінгу має кілька етапів для витягнення потрібної 
інформації із сайтів: 

1. Збір контенту. Пошукова машина скрейпінгу завантажує код сторінки сайту, під час 
такого процесу до нього долучається спеціальний скрипт, який розбиває весь код на частини 
та аналізує інформацію яка потрібна досліднику.

2. Витяг інформації. Вся інформація, яка витягується зі сторінки, може бути не 
потрібна користувачеві, адже його цікавить тільки конкретне, наприклад, корисні дані які 
можна використати їх у своєму науковому дослідженні. Скрейпінг буде знаходити ті сто-
рінки чи розділи, де розміщена інформація про дану категорію, витягнувши все в кінцевий 
файл тільки тексти цих даних. 

3. Збереження результатів. Коли вся потрібна інформація витягнута з сайту, її потрібно 
зберегти. Зазвичай вносяться записи в базу даних, адже так зручніше аналізувати інформа-
цію з інших даних. Запропонована методика дасть можливість дослідити та проаналізувати 
дану інформацію, чи потрібна вона дослідникові для внесення її у свою роботу [5, с. 154].

Серед інструментів для вебскрейпінга є і ті, які не вимагають програмування, є інстру-
менти з відкритим кодом, вільно-поширювані, умовно-безкоштовні і повністю комерційні 
[4, с. 12]. 

До найбільш популярних інструментів, які не потребують програмування для скрей-
пінгу можна віднести такі програмні продукти:

1) Scrapingbee – це веб-API для збору даних, який обробляє браузери та управління 
проксі. Він може виконувати Javascript на сторінках і обробляти проксі-сервери для кож-
ного запиту, щоб отримати необроблену HTML-сторінку, не заблокував її. Вони також мають 
спеціальний API для пошуку Google. Особливості даної програми полягають по-перше, 
у підтримки візуалізації JavaScript; по-друге, вона забезпечує автоматичну обробку проксі; 
по-третє, можно безпосередньо використовувати цю програму на Google Sheet, а також 
зазначений додаток можна використовувати з веббраузером chrome і він відмінно підходить 
для збору Amazon і пошуку Google [6].

2) Octoparse – це вебінструмент для збору даних, простий у використанні як для коде-
рів, так і для некодерів, і популярний для вилучення даних електронної комерції. Він може 
масштабувати веб-дані (до мільйонів) і зберігати їх у структурованих файлах, таких як Excel, 
CSV, JSON для завантаження. Основними можливостями, якими володіє программа є : витяг 
хмари з обертаннями IP для обходу captcha та блокування; вбудований інструмент RegEx 
для автоматичного очищення даних; заплануйте вишкрібання та регулярно отримуйте онов-
лення даних; підключення API для налаштування конвеєру даних безпосередньо до вашої 
бази даних, а тажож підтримка систем Windows і Mac.[6]

3) Інструмент Scraper API допомагає керувати проксі-серверами, браузерами та 
CAPTCHA. Це дозволяє отримати HTML з будь-якої веб-сторінки за допомогою простого 
виклику API. Його легко інтегрувати, оскільки вам просто потрібно надіслати запит GET 
кінцевій точці API із вашим ключем API та URL-адресою. За допомогою нього можна нала-
штувати заголовки кожного запиту, а також тип запиту. Інструмент також пропонує геоло-
кацію обертових проксі і неперевершену швидкість та надійність, що дозволяє створювати 
масштабовані вебскрепери [6].

4) Scraping-Bot.io – це ефективний інструмент для сканування даних з URL-адреси. 
Він надає API, адаптовані до ваших потреб у скануванні: загальний API для отримання 
необробленого HTML сторінки, API, що спеціалізується на розтиранні веб-сайтів, та API для 
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скасування з веб-сайтів даних. Основними можливостями зазначеного інструменту є: візуа-
лізація JS (Chrome), високоякісні проксі, повна сторінка HTML, дозволяє виконувати великі 
об’ємні збору даних [6].

5) FMiner – ще один популярний інструмент для вебскрепінгу, який полягає у вилу-
ченні даних, скануванні скрепінгу екрану, макросів та веб-підтримки для Windows і Mac 
OS. Особливості зазначеного програмного продукту полягають у тому, що програма дозво-
ляє розробити проект вилучення даних за допомогою простого у використанні візуального 
редактора, а також надає можливість детально проаналізувати сторінки веб-сайту за допо-
могою комбінації структур посилань відповідності шаблону URL-адреси. Також варто зазна-
чити, що зазначена програма може витягувати дані з важких для сканування динамічних 
веб-сайтів Web 2.0 та зокрема, націлює захист вебсайту CAPTCHA за допомогою сторонніх 
автоматизованих служб декапча або введення вручну [6].

Метод скрейпінгу має кілька етапів для витягнення потрібної інформації із сайтів: 
1. Збір контенту. Пошукова машина скрейпінгу завантажує код сторінки сайту, під час 

такого процесу до нього долучається спеціальний скрипт, який розбиває весь код на частини 
та аналізує інформацію яка потрібна досліднику.

2. Витяг інформації. Вся інформація, яка витягується зі сторінки, може бути не 
потрібна користувачеві, адже його цікавить тільки конкретне, наприклад, корисні дані які 
можна використати їх у своєму науковому дослідженні. Скрейпінг буде знаходити ті сто-
рінки чи розділи, де розміщена інформація про дану категорію, витягнувши все в кінцевий 
файл тільки тексти цих даних. 

3. Збереження результатів. Коли вся потрібна інформація витягнута з сайту, її потрібно 
зберегти. Зазвичай вносяться записи в базу даних, адже так зручніше аналізувати інформа-
цію з інших даних. Запропонована методика дасть можливість дослідити та проаналізувати 
дану інформацію, чи потрібна вона дослідникові для внесення її у свою роботу [5, с. 154].

Такі сучасні технічні можливості істотно прискорюють процес роботи і в подальшому 
надають можливість дослідити та проаналізувати дані.

У кримінології метод вебскрейпінгу призначений для збору даних із соціальних 
мереж і мережевих вебсайтів, таких як Twitter, Facebook, LinkedIn і інші, ставши популяр-
ними інструментами для завантаження твітів, статусів та повідомлень. Хоча ці інструменти 
націлені на вебсайти соціальних мереж, аналіз веб-сторінок націлений на базовий тексто-
вий HTML-код, що становить як ці, так і інші веб-сайти. Функції R можуть розпізнавати 
шаблони в коді HTML (наприклад, початкові та кінцеві теги HTML), витягувати необробле-
ний текст зі сторінок HTML і перетворювати цей текст на набір даних, який використовують 
у статистичному аналізі [7].

Американські кримінологи активно використовують вебскрейпінг у впливі даних про 
погоду з Weather Underground та об'єднанні їх із даними про арешт. Дослідження показали, 
що насильницькі злочини, включаючи розбійні напади, домашнє насильство та меншою 
мірою, вбивства, відбуваються частіше з підвищенням температури в атмосферному повітрі. 
Знання, отримані внаслідок таких проєктів, допомагають правоохоронним органам краще 
планувати свою діяльність [7].

Ще одним прикладом використання цього методу – журналістський проєкт, створе-
ний Reveal, який проаналізував екстремістські групи у Facebook та порівняв їх списки учас-
ників зі списками членів правоохоронних груп у Facebook де виявив багато збігів [8].

На прикладах різних наукових розвідок, нами було проведене власне дослідження 
із використанням вебскрейпінгу як методу збору інформації щодо протидії маніпуляцій 
і дезінформації у Луганській області. Було проаналізовано 1500 коментарів і лайків до 20 
відео-роліків із YouTub каналів новин Луганської області. За результатами нашого дослі-
дження з використанням вище зазначеного методу було отримано наступні результати дослі-
дження, 60% населення Луганської області підтримує і дивиться новини РФ, 40% населення 
підтримує українські новини і українську владу. Використовуючи такий інноваційний метод 
збору інформації у сучасних дослідженнях, наприкладі нашого дослідження щодо протидії 
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маніпуляціям і дезінформації, він дозволяє отримати якісні дані для подальшого розвіду-
вального аналізу. Поєднання сучасних методів із використанням технологій і традиційних 
методів дослідження маніпуляцій і дезінформації стане основним підґрунтям для подальшої 
боротьби із такими явищами [9, c. 30-31].

Варто зазначити, що вебскрейпінг має комплекс переваг та недоліків, які згруповані 
навколо методологічних, технічних, правових, фінансових факторів [10, c. 165].

Якщо розглядати переваги цього методу у кримінологічних дослідженнях: це, 
по-перше, повнота даних з використанням даного методу збору інформації. Можна наголо-
сити на генеральній сукупності об'єкта дослідження, за умови, що інтернет дані повні для 
роботи з досліджуваною проблемою. Відкриті дані як не основне джерело будуть доповню-
вати опис об'єкта.

По-друге, скрейпінг на відмінно від класичних методів збору даних для криміноло-
гічних досліджень, не пов'язаний з так званим «людським фактором», наприклад, непра-
вильною інтерпретацією питання в анкеті опитаного. Виключивши при цьому коректність 
відбору респондентів та поставлених питань для них. Також у кримінолога з'являється шанс 
зафіксувати реальну поведінку індивіда, мінімізуючи призму сприйняття. А також за його 
допомогою можна визначити кримінологічну характеристику.

По-третє, кримінологи виходить не з теорій, а із доступних даних про вебплатформи, 
які є маркерами найзначніших соціальних подій. Розширюються можливості використання 
інтернет-даних, якщо не як самостійний метод дослідження, то як відправна точка погли-
блення методології збору даних.

Використовуючи дані з інтернет-платформ, вебскрейпінг сприяє об'єктивному розу-
мінню сучасної картини світу, оскільки все більше і більше сучасна людина проводить 
час у віртуальному світі. А також може стати корисним тоді, коли офіційна статистика не 
дозволяє описати злочини або взагалі відсутня, це в певному сенсі стосується і латентних 
злочинів.

Одночасно з можливостями використання даного методу для збору інформації в кри-
мінологічному дослідженні виникає ряд обмежень.

Методологічні обмеження вебскрейпінгу полягають у об'єкті дослідження. Обме-
жена галузь застосування: підходить для дослідження об'єктів / явищ, які можуть бути опи-
сані виключно інтернет-даними (блогосфера, взаємодія через соцмережі, цифрові біржі), 
або дослідження буде передбачати методику співвіднесення онлайн- та офлайн-статусів 
індивідів. Технічні обмеження полягають у тому, що платформа може встановити обме-
ження на пагінацію, обсяг   даних, швидкість завантаження під час вебскрейпінгу. Також 
платформа може внести зміни до структури даних, що призведе до необхідності перетво-
рення коду або конфігурації програмного забезпечення, що використовується для скрей-
пінгу. [10, c. 167].

Висновки. Підсумовуючи вище зазначене, можна стверджувати про таке, цифрова 
революція вплинула на соціальні зміни. Впровадження вебскрейпінгу у вітчизняну кримі-
нологію як одного із методів збору інформації для кримінологічного дослідження дозволяє 
оновити методику кримінологічних досліджень і в майбутньому ефективно протидіяти кри-
мінально протиправним діянням. Використання зазначеного методу у кримінології потребує 
підтримки наукової спільноти та перепідготовки кримінологів для вдосконалення знань із 
програмування, а також вміння роботи із неструктурованою інформацією.
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СОЦІАЛЬНО-ПРАВОВА ПРИРОДА ТЕРОРИСТИЧНОГО АКТУ 
В СУЧАСНОМУ ВИМІРІ

Стаття присвячена дослідженню соціально-правової природи терорис-
тичного акту в сучасному вимірі. У статті проаналізовано поняття «теро-
ристичного акту» в історичному розрізі. Виявлено, що в різні історичні 
епохи терористичний акт характеризувався як суспільно небезпечне діяння, 
яке полягало у вбивствах державних і публічних діячів під час боротьби за 
владу. Проаналізовано визначення терористичного акту за чинним законо-
давством України. Виявлено, що законодавчу дефініцію терористичного акту 
важко назвати досконалим. Зокрема, мета терористичного акту, що виділена 
законодавцем визнається доволі вузькою, оскільки не охоплює всі реальні 
цілі сучасних злочинців-терористів. З’ясовано, що найбільш фундаментальні 
підходи термінологічного визначення та кримінально-правового регулю-
вання терактів закріплені в правових системах – Сполучених Штатів Аме-
рики, Великобританії та Франції.

Встановлено, що в кримінально-правовому вимірі, терористичний акт є зло-
чином із формально-матеріальним складом, що вчиняється з прямим умислом 
та виражається у двох формах: застосуванні зброї, вчиненні вибуху, підпалу чи 
інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здоров’я людини або запо-
діянні значної майнової шкоди чи настанні інших тяжких наслідків; а також 
погрози вчинення зазначених дій. Його обов’язковим елементом є мета, яка 
виражається у формах визначених у диспозиції ст. 258 КК України. Підтвер-
джено, що розкриття сутності й охарактеризування специфіки сучасного теро-
ристичного акту сприяє процесу розроблення й вдосконалення системи заходів 
запобігання цьому суспільно небезпечному діянню. 

Зроблено висновок, що сучасний терористичний акт – це вкрай негативне, 
небезпечне та резонансне соціально-правове явище сучасності, яке набуває 
особливо гострого характеру та становить загрозу для усіх сфер функціону-
вання держави і суспільства, зокрема, спричиняє загибель людей, створює 
обстановку страху, напруги й хаосу в суспільстві, шкодить громадській безпеці, 
дестабілізує соціально-політичну обстановку, підриває імідж правоохоронних 
органів, негативно впливає на процес модернізації та інтеграції держави до 
європейського простору, спричиняє значні політичні, економічні та моральні 
наслідки тощо.

Ключові слова: терористичний акт, стаття 258 КК України, соціаль-
но-правова природа, об’єкт кримінологічного дослідження, кримінально-пра-
вова характеристика, об’єктивна сторона терористичного акту, суб’єктивна 
сторона терористичного акту, наслідки терористичного акту. 
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Stukalina O. V. Social and legal nature of the terrorist act in the modern 
dimension

The article is devoted to the study of the social and legal nature of the terrorist act in 
the modern dimension. The article analyzes the concept of "terrorist act" in historical 
terms. It was found that in different historical epochs, a terrorist act was characterized 
as a socially dangerous act, which consisted in the murder of statesmen and public 
figures during the struggle for power. The analysis of the terrorist act according to 
the current legislation of Ukraine is carried out. It was found that the legislative 
definition of a terrorist act is difficult to call perfect. In particular, the goal of the terrorist 
act, which we have identified by the legislator, is recognized as rather narrow, as it 
does not cover all the real goals of modern terrorists. It was found that the most 
fundamental approaches to the terminological definition and criminal law regulation 
of a terrorist act are enshrined in the legal systems of the United States, Great Britain 
and France. It is established that in the criminal law dimension, a terrorist act is 
a crime with a formal and material composition, committed with intent and expressed 
in two forms: the use of weapons, explosion, arson or other acts that danger for life or 
health human or causing significant property damage or other serious consequences; 
as well as threats to commit these actions. Its obligatory element is the goal, which is 
expressed in the forms specified in the disposition of Art. 258 of the Criminal Code 
of Ukraine. It was confirmed that the disclosure of the essence and characterization 
of the specifics of the modern terrorist act will contribute to the process of developing 
and improving the system of measures to prevent this crime.

It is concluded that a terrorist act is an extremely negative, dangerous and resonant 
act of modernity, which is particularly acute and threatens all spheres of state 
and society, in particular – causes death, creates fear, tension and chaos in society, 
harms public security, destabilizes the socio-political situation, undermines the image 
of law enforcement agencies, negatively affects the process of modernization 
and integration of the state into the European space, causes significant political, 
economic and moral consequences, etc.

Key words: terrorist act, Article 258 of the Criminal Code of Ukraine, social 
and legal nature, object of criminological research, criminal and legal characteristics, 
the objective side of a terrorist act, the subjective side of the terrorist act, consequences 
of a terrorist act.

Вступ. Сучасний етап розвитку української державності й усіх сфер життєдіяльності 
суспільства вимагає вирішення нагальних проблем, що постають на цьому шляху. Однією 
із центральних проблем є терористичний акт. Терористичний акт є небезпечним явищем, 
руйнівна сила якого неспинно забирає життя значної кількості населення. Лише в 2019 році, 
відповідно до міжнародної бази даних «The Global Terrorism Index», кількість загиблих від 
терористичних актів становила 13 826 осіб [1]. Щорічно терористичні акти несуть величезні 
матеріальні й моральні збитки, як окремим фізичним і юридичним особам, так і державам 
загалом. Розмір шкоди від впливу терористичних актів на глобальну економіку станом на 
2019 рік оцінюється в 26,4 млрд. доларів США [1]. На теперішній час складним процесом 
є подолання цього суспільно небезпечного явища, оскільки, навіть найбільш розвинуті дер-
жави світу не спроможні викорінити його. 

На основі зазначеного вбачається, що одним із центральних завдань кожної держави 
світу, у тому числі й України, є захист прав та свобод кожного члена суспільства від терорис-
тичних актів, шляхом впровадження ефективних антитерористичних заходів. Процес розбу-
дови й вдосконалення системи запобігання терористичним актам на загальнодержавному, 
регіональному та місцевому рівнях вимагає вирішення задач, які постають на цьому шляху. 
Однією з таких є розкриття сутності та охарактеризування терористичного акту як об’єкта 
кримінологічного дослідження.
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Питання кримінального права, кримінології та кримінально-виконавчого права

У різні часи терористичний акт був об’єктом дослідження багатьох вчених. Серед 
наукових досліджень, які присвячені даній проблематиці, варто виділити праці: В.Ф. Анти-
пенка, В.П. Ємельянова, П.Д. Біленчука, В.А. Ліпкана, О.С. Попович, І.М. Рижова, І.Р. Сер-
кевич, О.В. Шамари та багатьох інших. Хоча роботи вказаних учених мають важливе наукове 
і практичне значення, разом із тим, деякі питання щодо розкриття поняття й сутності, специ-
фічних ознак та особливостей терористичного акту в Україні у сучасних умовах потребують 
наукового переосмислення та подальшого розвитку. 

Постановка завдання. Розкриття сутності, змісту та специфічних рис соціально-пра-
вової природи терористичного акту в сучасному вимірі. 

Результати дослідження. Термін «терористичний акт» походить від слова «терор», 
що набув широкого застосування у часи Великої Французької революції (1789-1799 рр.) та 
виражався у формі залякування, переслідування, наведення жаху, насилля з елементами без-
пощадності й жорстокості для досягнення поставлених цілей [2, с. 30]. Його коріння, на 
наш погляд, походять із далекої давнини. Наприклад, М. Йорданов у праці «Справа № 666. 
Терор», стверджував, що терористичний акт виник ще за «біблійних часів», зокрема, в епоху 
Каїна й Авеля. Автор, у цьому сенсі, першим терористом називає Каїна, який вбив свого 
брата Авеля [3, с. 56]. За часів Київської Русі, діяння, що нині інтерпретуються як терорис-
тичний акт, набули широкого поширення та були застосовані проти знаті, тобто, монархів, 
бояр, князів і купців. За історичними даними, одним із найбільш резонансних терористич-
них актів того періоду часу було вбивство великого київського князя Ярополка, що реалізу-
вався за розпорядженням його рідного брата Володимира (згодом відомого, як – Володимир 
Великий) [4]. Тобто, у цей проміжок часу терористичний акт полягав у вбивствах державних 
і публічних діячів у процесі боротьби за владу. 

Сучасний терористичний акт – це небезпечний та резонансний злочин, що здійснює 
негативний вплив як на окремого індивідуума, так і на конкретну державу. У чинному Кри-
мінальному Кодексі України від 2001 року та Законі України «Про боротьбу з тероризмом» 
від 2003 року містять ідентичні визначення поняттю «терористичний акт» [5;6]. Однак, 
на наш погляд, законодавче визначення терористичного акту важко назвати досконалим. 
Зокрема, мета терористичного акту, що виділена законодавцем нами визнається доволі вузь-
кою, оскільки не охоплює всі реальні цілі сучасних терористів. У науковій літературі зазна-
чається, що терористичний акт – це багатооб’єктний злочин, який загрожує громадській 
безпеці, нормальному функціонуванню органів державної влади, а також життю та здоров’ю 
громадян [7, с. 178]. Учені П.Д. Біленчук, А.В. Кофанов та О.Л. Кобилянський відмічали, що 
терористичний акт – це акт насилля й агресії, що характеризується насильницькими діями 
в різних формах і, як результат, вибором ефективних форм для привернення уваги громад-
ськості, спрямованістю проти особи чи групи осіб [8, с. 17]. 

За законодавством зарубіжних держав терористичний акт є негативним соціаль-
но-правовим явищем. Так, у Сполучених Штатах Америки, відповідно до ст. 802 Акту о 
патріотизмі, терористичним актом визнається небезпечне для життя особи діяння, що пору-
шує національне законодавство та вчиняється з метою залякування цивільного населення 
шляхом: впливу на політику уряду; викрадення дітей, масового знищення людей та майна 
[9,c.73]. У Великобританії, терористичним актом є діяння із застосуванням вогнепальної 
зброї або вибухових речовин, незалежно від мети – залякування суспільства або впливу на 
органи державної влади [9, c. 75]. У Кримінальному Кодексі Франції закріплено, що теро-
ристичний акт – це будь-які індивідуальні чи колективні злочинні дії, що здійснюються 
з метою порушення громадського порядку шляхом залякування чи терору [10, с. 184]. 

Важливою задачею в процесі вивчення терористичного акту є надання його кримі-
нально-правової характеристики. Обов’язковим елементом складу злочину є об’єкт, без чіт-
кого розуміння якого неможливо правильно кваліфікувати вчинене діяння та призначити 
відповідну міру покарання винній особі. Так, об’єктом злочину, передбаченим ст. 258 КК 
України, виступають охоронювані кримінальним законом суспільні відносини в сфері гро-
мадської безпеки. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 22 травня 2019 року 
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№ 507 «Порядок проведення огляду громадської безпеки та цивільного захисту Мініс-
терством внутрішніх справ», громадська безпека – це захищеність життєво важливих для 
суспільства та особи інтересів, прав і свобод людини й громадянина від протиправних пося-
гань, надзвичайних ситуацій, які створюють загрозу спричинення шкоди життю, здоров’ю 
та майну значної кількості осіб [11]. 

Об’єктивна сторона терористичного акту виражається у двох формах: 1) застосування 
зброї, вчинення вибуху, підпалу чи інших дій, які створювали небезпеку для життя чи здо-
ров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслід-
ків; 2) погроза вчинення зазначених дій [5]. Однак, об’єктивна сторона зазначеного злочину 
не охоплює всі загально небезпечні дії, а лише ті, що вчиняються відкрито й демонстра-
тивно з метою досягнення терористичних цілей. Злочин, передбачений ст. 258 КК України, 
є одним із небагатьох із формально-матеріальним складом. Тобто, якщо терористичний акт 
вчиняється діями зазначеними в першій формі, то злочин вважається закінченим із моменту 
настання відповідних суспільно небезпечних наслідків, а в другій формі – з моменту вчи-
нення відповідної суспільно небезпечної дії [12, с. 163]. 

З метою всебічного аналізу об’єктивної сторони терористичного акту виникає 
необхідність розкрити сутність кожної окремої ознаки його складових форм. Так, однією 
з ознак терористичного акту є застосування зброї, що полягає у направленні її вражаючих 
властивостей проти життя й здоров’я людей, майна, довкілля з метою досягнення теро-
ристичних цілей. Іншою ознакою об’єктивної сторони терористичного акту є вчинення 
вибуху, що характеризується застосуванням особою (терористом) вибухового пристрою, 
який за цільовим призначенням здатний здійснювати в навколишньому природному серед-
овищі ударну хвилю зі значним звуковим ефектом [13, c. 271-272]. Отже, зброя, так само 
як і вибух, активно використовуються злочинцями в процесі вчинення терористичних 
актів, адже саме ці пристрої створюють основну небезпеку для життя та здоров’я людей, 
їх майна, довкілля тощо. 

Іншою ознакою терористичного акту є вчинення підпалу, тобто умисної дії, що при-
звела до пожежі. Пожежа – це неконтрольоване горіння, що розвивається у часі й просторі 
та призводить до знищення матеріальних цінностей, будівель, споруд, лісових масивів тощо 
[13, c. 272]. Щодо ознаки терористичного акту, яка виражається у вчиненні «інших дій», 
то тут спосіб реалізації цих дій може бути різноманітним. У диспозиції ст. 258 КК України 
законодавець не надає вичерпного переліку дій, які б могли визначати терористичний акт, 
однак зазначається, що ці дії повинні створювати небезпеку життю чи здоров’ю людини 
або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких наслідків, що не могли 
настати внаслідок інших випадкових обставин. 

Другою формою об’єктивної сторони терористичного акту є погроза вчинення всіх 
вищезазначених суспільно небезпечних дій. Погроза – це один із засобів впливу на свідому 
сферу психіки шляхом перенесення такої інформації від зловмисника до потерпілого, тому 
її називають інформаційним способом вчинення психічного насильства [14, с. 93]. До сві-
домості інших осіб погроза доводиться, як в усній та письмовій формі, мові жестів, так 
і формі інших дій, спрямованих на залякування потерпілого шляхом демонструванням зброї 
чи інших предметів [15, с. 38]. Під загрозою вчинення дій, передбачених ст. 258 КК України, 
варто розуміти психічний вплив на людей у формі висловлення наміру вчинити застосу-
вання зброї, вибуху, підпалу або інших подібних дій з визначеною у цій же статті метою 
[13, c. 273]. Така форма об’єктивної сторони терористичного акту визнається закінченим 
злочином із моменту погрози вчинити вказані дії.

Наслідком об’єктивної сторони терористичного акту є загибель людини, настання 
значної майнової шкоди та інших тяжких наслідків. Загибель людини – найбільш тяжкий 
наслідок терористичного акту та його особлива кваліфікуюча ознака. Протягом 2006-2019 рр. 
у всьому світі від терористичних актів загинуло близько 293 687 осіб. Найвищий пік смерт-
ності від терактів фіксується в 2014 (32 763 особи загинуло) та в 2018 (32 836 особи заги-
нуло) рр., що за підрахунками приблизно на 40 % більше, ніж зареєстровано в 2019 році [1]. 
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Прикладом масштабного за кількістю жертв терористичного акту на світовому рівні є теракт 
2015 року, коли члени терористичної організації – «Ісламська держава», влаштували серію 
вибухів у Парижі, внаслідок чого жертвами терористичного акту стали 132 особи [16]. 
Отже, аргументовано, що терористичні акти становлять серйозну загрозу життю людей, без-
пощадно несучи смерть значної кількості безневинних осіб. За чисельністю жертв терорис-
тичних актів можна зробити висновок, що терористи прагнуть створити значний резонанс 
у суспільстві й посіяти обстановку паніки та страху серед населення, в цьому й виявляється 
цинічна й зухвала їх сутність. 

Іншим суттєвим наслідком терористичного акту є заподіяння значної майнової шкоди. 
Заподіяння шкоди може здійснюватися через різні механізми впливу злочинного діяння на 
об’єкт злочину, що проявляється у зменшенні або знищенні певних благ (майнових чи немай-
нових), порівняно з тією ситуацією, коли б таких дій, що спричинили зменшення взагалі не 
було [17, c. 115]. Відповідно до офіційних статистичних розрахунків, сума майнової шкоди 
від терористичних актів станом на 2000-2019 рр. складала 881,4 млрд доларів США [1].

Щодо настання «інших тяжких наслідків» у результаті вчинення терористичних актів, 
то така категорія є оціночною, оскільки у процесі правозастосування її розглядають у кож-
ному окремому випадку по-різному. На законодавчому рівні до «інших тяжких наслідків від-
носять: заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одній особі; тілесних ушкоджень середньої 
тяжкості двом чи більше особам, а також великої матеріальної шкоди будь-якій юридичній 
чи фізичній особі [18]. На наш погляд, такими наслідками також є: дезорганізація діяльно-
сті органів місцевого самоврядування та державної влади; істотне погіршення екологічної 
обстановки, зокрема, забруднення водойм, морського середовища й атмосфери, масові зни-
щення тваринного або рослинного світу, спричинення інших негативних змін навколиш-
нього середовища, тобто, такі наслідки або не підлягають відновленню, або усунення яких 
вимагає великі матеріальні витрати та доволі тривалий період часу; тривале порушення 
роботи установ або підприємств незалежно від їх форм власності, відомчої приналежності 
й організаційно-правової форми.

Яскравим прикладом настання «інших тяжких наслідків» від вчинення терористич-
ного акту є вирок Індустріального районного суду м. Дніпропетровська (нині – м. Дніпра) 
від 20 лютого 2018 року (категорія справи – 0417/14964/2012, провадження – 1/202/1/2018). 
Відповідно до якого особу А. та особу Б. визнано винними у вчиненні злочинів, передба-
чених ст. ст. 258-3 ч.1, 258 ч.3, 15 ч.2 – 258 ч.2, 263 ч. 1 КК України. У результаті реаліза-
ції злочинних намірів були спричинені такі «інші тяжкі наслідки», як: чотирьом особам 
завдано тяжкі тілесні ушкодження у вигляді сумісних травм тіла, тоді, як трьом іншим 
потерпілим спричинено тілесні ушкодження середньої тяжкості у вигляді забійно-рваних 
травм тіла [19].

Розглянемо питання щодо суб’єкта злочину як системоутворюючого елемента складу 
злочину, за відсутності якого не може настати кримінальна відповідальність. Суб’єктом зло-
чину, передбаченого ст. 258 КК України, є фізична осудна особа, яка досягла на момент 
вчинення цього злочину досягла 14-річного віку [5]. Законодавчо закріплений мінімальний 
вік кримінальної відповідальність за терористичний акт, на наш погляд, є виправданим. 
Оскільки, якщо встановити загальний вік кримінальної відповідальності за вчинення теро-
ристичного акту, то це напроти може активізувати терористів, безпосередньо, щодо залу-
чення до вчинення терористичних актів саме осіб чотирнадцятирічного віку, так як останні 
не будуть нести за це діяння кримінальної відповідальності. 

Важливого значення також набуває розкриття суб’єктивної сторони складу злочину. 
Так, терористичний акт характеризується виною у формі прямого умислу. Винний усвідом-
лює суспільно небезпечний характер своїх дій, а саме те, що створює небезпеку для життя 
чи здоров’я людини або заподіяння значної майнової шкоди чи настання інших тяжких 
наслідків та бажає діяти наступним чином. Про цілеспрямований характер терористичних 
дій свідчить мета, конкретизована в диспозиції ст. 258 КК України. Саме мета, поряд із 
мотивами, розкривають характер і зміст діяння винного [7, c. 179].
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Метою вказаного злочину є той бажаний результат, якого прагне досягнути терорист. 
У процесі правозастосування мета – це той елемент, що дає можливість правильно квалі-
фікувати злочинне діяння й відмежовувати один злочин від інших суміжних складів. Мета 
терористичного акту конкретизована у диспозиції ст. 258 КК України та виражається у шести 
різних формах [5]. Деталізуючи кожну із форм мети терористичного акту встановлено, що 
мета у вигляді порушення громадської безпеки полягає у руйнуванні (в конкретному насе-
леному пункті, районі, регіоні) суспільного мікроклімату, що утворювався протягом пев-
ного проміжку часу, з яким громадяни пов’язують своє благополучне й спокійне існування, 
а також у перешкоджанні реалізовувати ними гарантованих конституційних, природних та 
інших прав і свобод. Мета терористичного акту, яка виражається у залякувані населення, 
полягає в створенні терористами соціально-психологічної атмосфери неспокою, коли психо-
логічною домінантою виступає страх і невпевненість осіб у безпеці свого життя й здоров’я, 
захищеності прав і свобод. Провокація воєнного конфлікту – мета терористичного акту, яка 
спрямована на спонукання до розв’язання бойових дій між збройними силами різних дер-
жав. Також інша мета терористичного акту у формі провокації міжнародного ускладнення, 
передбачає вчинення дій, спрямованих на виникнення конфлікту між державами, наро-
дами, національними й соціальними групами, без переходу до застосування засобів зброй-
ної боротьби. Поряд із цим, терористи переслідують мету у вигляді впливу на прийняття 
рішень чи вчинення або невчинення дій органами державної влади чи органами місцевого 
самоврядування, службовими особами цих органів, об’єднаннями громадян чи юридичними 
особами. Така форма мети терористичного акту виражається у спонуканні й підштовхуванні 
вищезазначених суб’єктів до реалізації дій, які вигідні для терористів. Щодо привернення 
уваги громадськості до певних політичних, релігійних чи інших поглядів терориста, то така 
мета спрямована на оприлюднення й розголошення серед певного кола осіб його позицій 
й переконань [13, c. 275]. 

Іншою складовою суб’єктивної сторони складу злочину, передбаченого ст. 258 КК 
України, є мотив. Мотив, на відміну від мети, не є обов’язковою ознакою терористичного 
акту. Однак, його визначення дає змогу всебічно з’ясовувати обставини злочину, встановлю-
вати пом’якшуючі або обтяжуючі обставини, визначати вид або розмір покарання. Мотиви 
вчинення терористичного акту можуть бути різними, а саме: корисливими, релігійними, 
етнічними, національними, расовими, політичними, кримінальними тощо. Наводяться 
також й інші мотиви терористичної діяльності, зокрема, мотиви радикального перетво-
рення недосконалого світу, мотиви привабливості терору у вирішенні спорів і конфліктів, 
мотиви помсти за образи, приниження чи заподіяння шкоди соратникам й однодумцям та ін. 
[20, с. 101-102]. 

Висновки. Отже, терористичний акт – це вкрай негативне, небезпечне та резонансне 
соціально-правове явище сучасності, яке набуває особливо гострого характеру й становить 
загрозу для усіх сфер функціонування держави і суспільства, зокрема, спричиняє загибель 
людей, створює обстановку страху, напруги й хаосу в суспільстві, шкодить громадській без-
пеці, дестабілізує соціально-політичну обстановку, підриває імідж правоохоронних органів, 
негативно впливає на процес модернізації та інтеграції держави до європейського простору, 
спричиняють значні політичні, економічні та моральні наслідки тощо. У свою чергу, розкриття 
сутності й охарактеризування сучасного терористичного акту підтвердило, що система захо-
дів запобігання цьому злочину недосконала та потребує подальшої нагальної модернізації. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТАКТИЧНІ АСПЕКТИ  
ПРОВЕДЕННЯ ОБШУКУ СЛУЖБОВОГО КАБІНЕТУ

У статті звертається увага на сутність обстеження службового кабінету при 
розслідуванні кримінальних правопорушень за наявності відповідної судової 
практики, яка зобов’язує здійснювати таке обстеження як обшук на підставі 
ухвали слідчого судді.

На підставі аналізу судової практики робиться висновок про помилки, яких 
припускаються працівники органів досудового розслідування при проведенні 
обстеження службового кабінету, що призводять до визнання зібраних дока-
зів неналежними та недопустимими. Обґрунтовується позиція, що належна 
організація обшуку службового кабінету, з огляду на відсутність нормативно 
закріпленої процесуальної процедури, має організаційно-тактичний характер. 
В зв’язку з чим обшук службового кабінету розглядається як складова система, 
що складається з певних процедур, дотримання яких є вкрай рекомендованим 
для забезпечення процесуальної спроможності зібраних доказів. 

Акцентується увага на важливості та значущості підготовчого етапу до 
проведення обстеження службового кабінету. Наголошується на необхідності 
організації такого обстеження саме як обшуку, підставою для проведення якого 
є ухвала слідчого судді. Підкреслюється важливість індивідуалізації об’єктів 
пошуку в клопотанні слідчого та пропонуються криміналістичні рекоменда-
ції щодо ефективної організації підготовки до проведення обшуку службового 
кабінету. 

Розглядаються певні тактичні прийоми, спрямовані на підвищення ефек-
тивності проведення робочого етапу обшуку службового кабінету та належної 
фіксації ходу та результатів такого обшуку. Надаються рекомендації щодо тех-
нології укладання примірників протоколу обшуку з огляду на вимоги законо-
давця щодо другого примірнику та відсутності визначеності щодо розуміння 
конструкцій «копія» і «дублікат». Звертається увага на різну процесуальну 
природу доказів, зібраних в ході проведення обшуку службового кабінету, 
в зв’язку з чим пропонуються рекомендації щодо належного застосування 
заходів забезпечення кримінального провадження до таких доказів з урахуван-
ням їх природи. 
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Наголошується на важливості дотримання запропонованих криміналістич-
них рекомендацій, що є запорукою забезпечення процесуальної спроможності 
обшуку службового кабінету та зібраних в ході його проведення доказів.

Ключові слова: обшук службового кабінету, підготовка до проведення 
обшуку, ухвала слідчого судді, належність та допустимість доказів, забезпе-
чення процесуальної спроможності результатів обшуку.

Antoniuk P. Ye., Kononenko N. A. Organizational and tactical aspects 
of conducting a crime search of an office

The article draws attention to the essence of the examination of the office 
in the investigation of criminal offenses in the presence of relevant case law, 
which requires such an examination as a crime search based on the decision 
of the investigating judge.

Based on the analysis of judicial practice, a conclusion is made about the mistakes 
made by employees of pre-trial investigation bodies during the inspection 
of the office, which lead to the recognition of the collected evidence as inappropriate 
and inadmissible. The position is substantiated that the proper organization 
of the crime search of the office, given the lack of normatively established procedural 
procedure, has an organizational and tactical nature. Therefore, the crime search 
of the office is considered as an integral part of a system consisting of certain 
procedures, compliance with which is highly recommended to ensure the procedural 
capacity of the evidence collected.

Emphasis is placed on the importance and significance of the preparatory stage for 
the search of the office. Emphasis is placed on the need to organize such an examination 
as a crime search, the basis for which is the decision of the investigating judge. The 
importance of individualization of search objects is emphasized in the investigator's 
request and forensic recommendations are offered on the effective organization 
of preparations for the crime search of the office.

Certain tactics aimed at improving the efficiency of the working stage of the crime 
search of the office and the proper recording of the progress and results of such a search 
are considered. Recommendations on the technology of compiling copies of the crime 
search protocol are provided, given the requirements of the legislator for the second 
copy and the lack of certainty about the understanding of the structures "copy" 
and "duplicate". Attention is drawn to the different procedural nature of the evidence 
gathered during a crime search of the office, and recommendations are therefore 
offered for the proper application of measures to ensure criminal proceedings to such 
evidence, taking into account their nature.

It emphasizes the importance of compliance with the proposed forensic 
recommendations, which is the key to ensuring the procedural capacity of the crime 
search of the office and the evidence collected during it.

Key words: crime search of the office, preparation for the crime search, decision 
of the investigating judge, affiliation and admissibility of evidence, ensuring 
the procedural capacity of the crime search result.

Вступ. Враховуючи примусовий характер обшуку, проведення цієї слідчої (розшу-
кової) дії при розслідуванні кримінальних правопорушень завжди викликає певні труд-
нощі для суб’єкта розслідування. Проведення обшуку завжди пов’язано з обмеженням 
певних конституційних прав громадян, що не може не викликати їх незадоволення, яке 
перетворюється в пряму чи опосередковану протидію суб’єкту розслідування та розсліду-
ванню в цілому. 

Основною метою обшуку як слідчої (розшукової) дії є збирання доказів. Належність 
та допустимість зібраних доказів забезпечується, в першу чергу, неухильним дотриманням 
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суб’єктом розслідування процесуальних вимог, передбачених для обраної процедури зби-
рання доказів. Така вимога щодо змісту та форм доказування обумовлена загальними заса-
дами кримінального провадження, зокрема, законністю [1].

Законність також забезпечується преюдиційністю рішень Верховного суду України 
щодо урахування практики Європейського суду з прав людини при застосуванні криміналь-
ного процесуального законодавства України [2].

Але судові рішення щодо врахування практики Європейського суду з прав людини, 
набуваючи обов’язковий характер для виконання всіма органами державної влади, не 
завжди знаходять своє відображення у відповідних змінах до Кримінального процесуаль-
ного кодексу України, який встановлює порядок збирання доказів (ч. 1 ст. 93 КПУ України). 
Тому відносно засобів та суб’єктів доказування мають не процесуальний, а організацій-
но-тактичний характер [3, с. 115-116].

Разом з тим, ігнорування або неврахування таких організаційно-тактичних аспектів 
при проведенні слідчих (розшукових) дій, зокрема обшуку службового кабінету, призводить 
до визнання отриманих в такий спосіб доказів неналежними та недопустимими, що, в свою 
чергу, негативно впливає на ефективність розслідування кримінальних правопорушень.

Тому надзвичайно важливим є не лише неухильне дотримання процесуальних вимог 
при проведенні слідчих (розшукових) дій, але й врахування криміналістичних рекоменда-
цій щодо організаційно-тактичного забезпечення відповідних засобів доказування, до яких 
також належить обшук та такий його різновид як обшук службового кабінету.

Окремим аспектам проведення обшуку при розслідуванні кримінальних правопору-
шень присвятили свою увагу такі українські вчені як С.Ф. Денисюк [4], Т.О. Борець [5], 
І.М. Янченко [6], А.О. Нечваль [7], Л.М. Перцова-Тодорова [8]. Але відсутність криміналіс-
тичних рекомендацій щодо організаційно-тактичних аспектів проведення обшуку службо-
вого кабінету в умовах зародження в Україні прецедентного права, на наш погляд, негативно 
впливає на ефективність діяльності органів досудового розслідування.

Постановка завдання. Метою статті є розглянути обшук службового кабінету як 
засіб збирання доказів; запропонувати систему організаційно-тактичних заходів на кожному 
етапі проведення такого обшуку з метою забезпечення процесуальної спроможності отрима-
них в ході його проведення доказів. 

Результати дослідження. Обшук – слідча (розшукова) дія, яка проводиться з метою 
виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, 
відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у резуль-
таті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ст. 234 
КПК України).

Як засіб криміналістичної тактики обшук, як і будь-яка інша слідча (розшукова) дія, 
традиційно розглядається як система процедур, що утворюють структуру, яка складається 
з чотирьох етапів: 1) підготовчого, 2) безпосередньо провадження (робочого), 3) фіксації 
результатів, 4) оцінки результатів і визначення їх місця в системі зібраних доказів [9, с. 288].

При цьому неможливо виділити виключно важливе значення будь-якого одного з пере-
лічених етапів для кінцевого результату обшуку: кожний з наведених етапів як структурний 
елемент єдиної системи є важливим для досягнення кінцевої мети обшуку та забезпечення 
процесуальної спроможності зібраних доказів. 

Але, вважаємо, що для обшуку службового кабінету належна організація саме під-
готовчого етапу відіграє вирішальну роль для подальшого використання результатів такого 
обшуку в процесі доказування. 

Важливість підготовчого етапу обумовлена тим, що обстеження службового кабінету 
особи з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального 
правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було 
здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних 
осіб, при тому, що службовий кабінет не належить до житла або іншого володіння особи, 
є саме обшуком, а не оглядом [10]. 
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Відповідно до судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного 
суду України службовий кабінет належить до іншого володіння особи, а тому обшук у ньому 
проводиться виключно за наявності ухвали слідчого судді [11, с. 5]. Така позиція ґрунту-
ється на практиці Європейського суду з прав людини – справа Пєєв проти Болгарії [12].

Тобто, за наявності відповідної судової практики, обстеження службового кабінету 
особи на підприємстві, установі, організації, які перебувають в тому числі у комунальній 
чи державній власності, по своїй сутності є обшуком та повинно проводитися по правилах 
обшуку: на підставі ухвали слідчого судді. 

Така позиція є відносно новою для практичних співробітників правоохоронних 
органів, в тому числі з огляду на напрацьовану до теперішнього часу практику розсліду-
вання кримінальних правопорушень, відповідно до якої чітким розділенням між обшу-
ком та оглядом приміщення була його особистісна приналежність – право власності. Тому 
слідчі припускаються помилки і не звертаються до суду за відповідною ухвалою, плану-
ючи обстеження службового кабінету осіб при розслідуванні певних категорій криміналь-
них проваджень, що в подальшому призводить до визнання зібраних доказів неналежними 
та недопустимими [10].

Отже, з метою забезпечення процесуальної спроможності доказів, зібраних в ході 
обстеження службового кабінету, основними діями слідчого на етапі підготовки до прове-
дення такого обстеження слід важати забезпечення процесуальної спроможності обшуку – 
отримання ухвали слідчого судді. 

Законодавець передбачає, що у разі необхідності провести обшук слідчий за пого-
дженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотан-
ням, яке повинно містити відомості, перелічені в ч. 3 ст. 234 КПК України. При цьому осо-
бливу увагу, на наш погляд, необхідно звернути на опис індивідуальних або родових ознак 
речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв'язок 
із вчиненим кримінальним правопорушенням. Ігнорування такої вимоги, або загальна вка-
зівка на певні об’єкти, без їх індивідуалізації та зазначення можливого зв’язку з розслідува-
ною подією, не лише призводить до суперечностей та непорозумінь, але й спотворює мету 
обшуку як слідчої (розшукової) дії, що може призвести в тому числі до визнання зібраних 
доказів недопустимими [7, с. 85-86].

За наявності ухвали слідчого судді на проведення обшуку службового кабінету слід-
чий, прокурор можуть також прийняти рішення про особистий обшук осіб, що перебува-
ють в цьому приміщенні. На підготовчому етапі необхідно враховувати таку можливість та 
забезпечити участь у проведенні обшуку осіб однієї статі з обшукуваними особами.

Процесуальна вимога щодо обов’язкового фіксування обшуку, що проводиться на 
підставі ухвали слідчого судді, за допомогою аудіо- та відеозапису (ч. 10 ст. 236 КПК Укра-
їни) тягне за собою ряд організаційно-тактичних дій з боку слідчого на етапі підготовки 
до проведення обшуку в службовому кабінеті. Так, слідчий повинен не лише підготувати 
необхідні технічні засоби та передбачити їх безперебійну роботу та живлення в ході прове-
дення обшуку. Слідчий також повинен залучити відповідного фахівця для надання технічної 
допомоги щодо здійснення технічної фіксації, передбачивши також вимогу щодо статі всіх 
учасників обшуку в разі проведення особистого обшуку. При підготовці засобів технічної 
фіксації ходу обшуку необхідно також передбачити з’ємний технічний носій інформації, 
який по закінченню обшуку повинен бути долучений до протоколу обшуку як невід’ємний 
додаток (ч. 2 ст. 104 КПК України). 

Зважаючи на надану законодавцем можливість проводити обшук службового кабінету 
за відсутності особи, яка ним володіє (користується) (ч. 2 – 4 ст. 234 КПК України), вважаємо 
за доцільне саме на підготовчому етапі до проведення обшуку визначити, чи буде проводи-
тися обшук у присутності користувача кабінету, чи без такої особи. Тому що від цього зале-
жить подальша організація і тактика власне робочого етапу обшуку в службовому кабінеті.

Зважаючи на мету обшуку, вбачаємо за доцільне проводити обшук службового кабі-
нету в присутності службової особи, яка ним користується. По-перше, це дає можливість 
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провести особистий обшук особи з метою відшукання певних об’єктів, пов’язаних з подією 
правопорушення. По-друге, в такому випадку особа, що користується службовим кабінетом, 
виступатиме додатковим джерелом інформації: спостерігаючи за поведінкою та реакцією 
такої особи на дії та слова співробітників правоохоронних органів, можна отримати під-
казки щодо напряму пошуку. 

Наступним важливим аспектом організаційно-тактичного характеру, який повинен 
врахувати слідчий саме на підготовчому етапі обшуку службового кабінету особи, є забез-
печення правомірності застосування примусу під час проведення обшуку. Для цього до 
проведення обшуку залучаються спеціальні підрозділи, до функціональних обов’язків яких 
належить забезпечення примусового проведення слідчих (розшукових) дій. Про залучення 
спеціальних підрозділів зазначається в клопотанні слідчого та в ухвалі слідчого судді на 
проведення обшуку. Саме такий порядок забезпечує правомірність застосування примусу 
під час проведення обшуку. 

Зважаючи на складність проведення обшуку, його примусовий характер, наявність 
протидії з боку сторони захисту, рекомендується складати план його проведення. Спеці-
ально розробленої форми плану не існує. Проте, план проведення обшуку службового кабі-
нету повинен відображати певні тактико-організаційні дії та заходи, що спрямовані на вста-
новлення обставин кримінального правопорушення: місце і час проведення; учасників та їх 
дії; техніко-криміналістичні і допоміжні технічні засоби; заходи з можливого застосування 
примусу під час проведення слідчої (розшукової) дії та суб’єктів його застосування; кон-
кретних відповідальних осіб.

Навмисно не деталізуючи весь робочий етап обшуку службового кабінету, вважа-
ємо за доцільне акцентувати увагу лише на деяких організаційно-тактичних аспектах, які, 
на наш погляд, є суттєвими. До таких аспектів відносимо вибір методу обстеження служ-
бового кабінету. В більшості випадків, на наш погляд, обстеження службового кабінету 
доречно проводити ексцентричним методом, починаючи обстеження від робочого місця 
особи, розташування її робочого стола. І лише після детального та повного обстеження 
робочого стола особи здійснювати обстеження всього приміщення службового кабінету. 
Помилкою методичного характеру при обстеженні приміщень є обмеження пошуко-
вої направленості слідчого лише внутрішнім простором службового кабінету. Нерідко 
поза увагою слідчого при обшуку службового кабінету залишаються зовнішні поверхні 
вікон приміщення та стін, прилеглих до вікон, що знаходяться в доступі на відстані руки 
людини. В той же час саме зовнішні поверхні приміщення службового кабінету (рами, 
карнизи, віконна решітка тощо) стають схованками для певних об’єктів, пов’язаних 
з подією правопорушення. Тому робочий етап обшуку повинен обов’язково включати 
в себе обстеження таких об’єктів, навіть, якщо при обстеженні самого кабінету вже знай-
дені шукані об’єкти.

Якщо обшук службового кабінету проводиться за участю користувача кабінету, то 
починати обшук необхідно з особистого обшуку особи. При цьому обов’язково дотримання 
передбачених Кримінальним процесуальним кодексом умов щодо статі учасників такої дії, 
про що вже зазначалося раніше.

Під час робочого етапу обшуку важливим тактичним аспектом є спостереження за 
поведінкою особи, в кабінеті якої проводиться обшук, особливо при застосуванні тактич-
ного прийому «словесна розвідка». Вербальні та невербальні реакції особи на дії та слова 
слідчого можуть «видати» особу та підказати напрями пошукової діяльності. 

Коли в ході проведення обшуку знайдені певні об’єкти, які шукалися, або такі, що 
мають значення для кримінального провадження та будуть вилучені, важливим є зафіксу-
вати спочатку їх розташування в тому вигляді, як вони були знайдені, і лише після цього про-
водити їх вилучення. Фіксація місця розташування об’єктів передбачає як ретельний опис 
в протоколі, так і обов’язкову технічну фіксацію за допомогою відеозапису. Ігнорування 
такими рекомендаціями призводить в подальшому до виникнення заяв про те, що знайдені 
об’єкти з’явилися в кабінеті лише з появою працівників правоохоронних органів.
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Фіксація результатів обшуку як етап його проведення передбачає складання прото-
колу обшуку та всіх додатків до нього. У випадку проведення обшуку службового кабінету 
на підставі ухвали слідчого судді протокол обшуку складається в двох примірниках, один 
з яких разом з доданим до нього описом вилучених документів та речей надається особі, 
в кабінеті якої проводився обшук, керівнику або представникові підприємства, установи, 
організації, де відбувалося проведення слідчої (розшукової) дії. При цьому законодавець не 
зазначає, що являє собою другий примірник протоколу: копію чи дублікат.

Зважаючи на відсутність в Кримінальному процесуальному кодексі вказівки на те, 
що являє собою другий примірник протоколу обшуку, з метою недопущення в подальшому 
інтерпретацій та суб’єктивних тлумачень стороною захисту, що може бути використано 
з метою протидії розслідуванню, вважаємо доцільним укладання (написання, друкування) 
слідчим саме двох однакових примірників протоколу обшуку з оригінальними підписами 
всіх учасників цієї слідчої (розшукової) дії, а не виготовлення копії в будь-який спосіб (з 
використанням технічних копіювально-множильних засобів, з використанням копіроваль-
ного паперу). 

На етапі оцінки результатів і визначення їх місця в системі зібраних доказів при про-
веденні обшуку в службовому кабінеті важливим є розуміння слідчим різниці у процесу-
альному статусі об’єктів, вилучених в ході обшуку. Ті об’єкти, які вказані в ухвалі слідчого 
судді на проведення обшуку та вилучені в ході обшуку, є майном, вилученим в ході обшуку 
та таким, що потрапило до слідчого по ухвалі суду. Ті об’єкти, які вилучені в ході обшуку, 
але не вказані в ухвалі слідчого судді на проведення обшуку, є тимчасово вилученим май-
ном, відносно якого слідчий повинен на протязі 48 годин з моменту вилучення майна звер-
нутися до суду з клопотанням про арешт, інакше майно повинно бути негайно повернуто 
особі, в якої його було вилучено (ч. 5 ст. 171 КПК України).

Встановлений законодавцем порядок передбачає здійснення слідчим ряду організа-
ційних заходів, направлених на забезпечення кримінального провадження, як то вчасна під-
готовка відповідного клопотання, погодження його з прокурором та подання до суду. В про-
тивному випадку слідчий ризикує незворотньо втратити зібрані докази.

При чому, на наш погляд, з огляду на відсутність закріпленого в Кримінальному про-
цесуальному кодексі порядку проведення саме обшуку службового кабінету особи на під-
ставі ухвали слідчого судді, процедура якого випливає лише з наявної судової практики, 
відповідно, відсутнє й розмежування об’єктів, вилучених в ході такого обшуку, на майно 
та інші об’єкти (наприклад, документи). Вважаємо, що в ході обшуку в службових кабі-
нетах організацій, установ, підприємств державної та комунальної власності можуть бути 
вилучені такі об’єкти, як, наприклад, медичні картки громадян, паспорти громадян, або інші 
посвідчення, документи фінансової звітності юридичних і фізичних осіб тощо, які по своїй 
суті не є майном. В такому випадку, на нашу думку, для забезпечення процесуальної спро-
можності зібраних доказів слідчий на протязі 48 годин повинен звернутися з клопотанням 
не про арешт, а про тимчасовий доступ до речей і документів.

Висновки. З огляду на відсутність закріпленого в Кримінальному процесуальному 
кодексі порядку проведення обшуку службового кабінету та наявністю відповідної судової 
практики, заснованої на рішенні Європейського суду з прав людини, яка зобов’язує слідчого, 
прокурора здійснювати такий обшук на підставі ухвали слідчого судді, в практиці праців-
ників органів досудового розслідування непоодинокими є випадки недотримання належної 
процедури обстеження службових кабінетів осіб при розслідуванні кримінальних правопо-
рушень. В результаті зібрані докази визнаються неналежними та недопустимими, виключа-
ються з процесу доказування, що вкрай негативно впливає на ефективність розслідування 
кримінальних правопорушень.

Таким чином, в умовах зародження в Україні прецедентного права особливого зна-
чення набувають криміналістичні рекомендації щодо організаційно-тактичних аспектів 
проведення певних процесуальних дій, зокрема обшуку службового кабінету, який повинен 
проводитися на підставі ухвали слідчого судді.



214

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

Дотримання запропонованих криміналістичних рекомендацій щодо організації 
роботи слідчого на всіх етапах проведення обшуку службового кабінету забезпечуватиме 
процесуальну спроможність як самого обстеження службового кабінету, так і належність 
й допустимість зібраних доказів.
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ФОРМИ ВИКОРИСТАННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ЗНАНЬ  
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ДОСУДОВОГО РОЗСЛІДУВАННЯ

У статті автор розглядає основні форми використання спеціальних знань 
в інформаційному забезпеченні досудового розслідування. Вказується, що 
використання спеціальних знань як спеціаліста, так і судового експерта 
в інформаційному забезпеченні досудового розслідування надає можливість 
отримати дані, котрі можуть безапеляційно підтвердити факт відношення кон-
кретної особи до конкретного кримінального правопорушення або доповнити 
вже наявне коло речових доказів. З іншого боку, спеціальні знання вказаних 
суб’єктів також сприяють удосконаленню наявних інформативно-аналітич-
них та інших баз даних. Зазначено, що висновок спеціаліста, умовно кажучи, 
є попереднім дослідженням речових доказів та обстановки вчиненого кримі-
нального правопорушення з метою своєчасного отримання первинної інфор-
мації, котра із часом може бути частково втрачена. Часткове повернення давно 
забутих форм оформлення досліджень осіб, котрі мають спеціальні знання, 
на сьогоднішній день дозволяють більш комплексно та відповідально підійти 
до інформативного забезпечення досудового розслідування. Тим більше, що 
у 2020 році статтю 72 Кримінальний процесуальний кодекс України також було 
доповнено частиною другою, в якій передбачено, що за завідомо неправдивий 
висновок спеціаліст несе відповідальність, встановлену законом. Відповідна 
зміна була внесена і у Кримінальний кодекс України, а саме: в ч. 1 ст. 384 було 
передбачено кримінальну відповідальність спеціаліста за надання завідомо 
неправдивого висновку. Підсумовано, що форми використання спеціальних 
знань в інформаційному забезпеченні досудового розслідування можна кла-
сифікувати наступним чином: за правовою природою: процесуальні та непро-
цесуальні; за спрямованістю: науково-технічні та техніко-криміналістичні; за 
суб’єктами: специфічні та загально-процесуальні.

Ключові слова: досудове розслідування, спеціальні знання, інформаційне 
забезпечення, спеціаліст, експерт, висновок.

Kovalova O. V. Forms of using special knowledge in the information support 
of pre-trial investigation

In the article the author considers the main forms of using special knowledge in 
the information support of pre-trial investigation. It is pointed out that the use of special 
knowledge of both specialists and forensic experts in the information support of pre-
trial investigation provides an opportunity to obtain data that can unequivocally 
confirm the fact of a particular person's involvement in a particular criminal offense 
or supplement existing evidence. On the other hand, the special knowledge of these 
entities also contributes to the improvement of existing information-analytical and other 
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databases. It is noted that the expert's conclusion, relatively speaking, is a preliminary 
study of the material evidence and the circumstances of the criminal offense in order 
to obtain timely primary information, which may be partially lost over time. Partial 
return of long-forgotten forms of research of persons with special knowledge, today 
allow a more comprehensive and responsible approach to the informative provision 
of pre-trial investigation. Moreover, in 2020, Article 72 of the Criminal Procedure 
Code of Ukraine was also supplemented by Part Two, which stipulates that a specialist 
is liable under a law for a knowingly false conclusion. A corresponding change was 
made to the Criminal Code of Ukraine, namely: Part 1 of Art. 384 provided for 
the criminal liability of a specialist for providing a knowingly false conclusion. It 
is concluded that the forms of use of special knowledge in the information support 
of pre-trial investigation can be classified as follows: by legal nature: procedural 
and non-procedural; by orientation: scientific-technical and technical-criminological; 
by subjects: specific and general procedural. 

Key words: pre-trial investigation, special knowledge, information support, 
specialist, expert, conclusion.

На сьогоднішній день спеціальні знання широко застосовуються під час досудового 
розслідування, оскільки мають достатньо широкий спектр можливостей. Останнє забез-
печується за рахунок вивчення всіх існуючих матеріальних об’єктів особами, котрі мають 
відповідну освіту. Враховуючи цінність спеціальних знань в інформаційному забезпеченні 
досудового розслідування, пропонуємо зупинитись більш детально на вивченні основних 
форм їх використання.

Відтак, на нашу думку, форми використання спеціальних знань в інформаційному 
забезпеченні досудового розслідування можна класифікувати наступним чином: за право-
вою природою: процесуальні – форми застосування спеціальних знань, котрі безпосередньо 
передбачені у кримінальному процесуальному законодавстві (участь спеціаліста у слідчих 
діях, проведення судових експертиз тощо); непроцесуальні – форми застосування спеціаль-
них знань, котрі безпосередньо не передбачені у кримінальному процесуальному законодав-
стві, але є нормативно допустимими та мають інформативну цінність для досудового роз-
слідування (консультативна та довідкова діяльність обізнаних осіб, наприклад, проведення 
попередніх досліджень матеріальних об’єктів); за спрямованістю: науково-технічні – засто-
сування сторонами кримінального провадження знань, викладених у спеціальній науковій та 
науково-методичній літературі з метою інформаційного забезпечення діяльності у певному 
кримінальному провадженні; техніко-криміналістичні – безпосередня участь спеціаліста та 
судового експерта у забезпеченні досудового розслідування необхідною інформацією шля-
хом пошуку, виявлення та вилучення речових доказів із наступним їх детальним вивченням 
під час проведення судових експертиз. Основними підформами є висновок спеціаліста та 
висновок експерта; за суб’єктами: специфічні – діяльність осіб, котрі володіють спеціаль-
ними знаннями та навичками і можуть надавати консультації, пояснення, довідки та висно-
вки під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відпо-
відних спеціальних знань і навичок, а також осіб, які володіють науковими, технічними або 
іншими спеціальними знаннями, мають право відповідно до Закону України «Про судову 
експертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ 
і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, 
та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються 
сфери її знань [1]; загально-процесуальні – діяльність, котра полягає у застосуванні слід-
чим, оперативним співробітником або іншою обізнаною особою спеціальних знань у певній 
галузі, на яких в процесуальному порядку покладений обов’язок щодо збирання та оціню-
вання судових доказів (оцінка витворів мистецтва тощо).

Враховуючи те, що для нашого дослідження найбільшу цінність має техніко-кримі-
налістична форма, оскільки саме вона складає левову частку всіх інформативних даних, 
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отриманих за рахунок використання спеціальних знань, пропонуємо зупинитись на ній 
більш детально. Відтак, основними формами використання спеціальних знань у досудовому 
розслідуванні є висновок спеціаліста та висновок експерта. Тривалий час Кримінальний 
процесуальний кодекс України (далі – КПК України) не містив такого поняття як «висно-
вок спеціаліста». Спеціаліста залучали для надання консультацій (усних або письмових) та 
безпосередньої технічної допомоги. З аналізу змісту ч. 3 ст. 214 КПК України вбачається, 
що висновок спеціаліста для з’ясування обставин вчинення кримінального проступку може 
мати місце тільки до внесення відомостей до ЄРДР (протягом 24 годин). У разі незгоди 
з … висновком спеціаліста особа протягом сорока восьми годин має право звернутися до 
дізнавача або прокурора з клопотанням про проведення експертизи. У такому разі дізнавач 
або прокурор має право звернутися до експерта для проведення експертизи із дотриманням 
правил, передбачених КПК [1]. Варто звернути увагу на те, що у 2018 році КПК України 
було доповнено статтею 298-1 (процесуальні джерела доказів у кримінальних провадженнях 
про кримінальні проступки), в якій вказано, що процесуальними джерелами доказів у кри-
мінальному провадженні про кримінальні проступки, крім визначених статтею 84 цього 
Кодексу, також є пояснення осіб, результати медичного освідування, висновок спеціаліста, 
показання технічних приладів і технічних засобів, що мають функції фото- і кінозйомки, 
відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису. Такі процесуальні джерела доказів 
не можуть бути використані у кримінальному провадженні щодо злочину, окрім як на під-
ставі ухвали слідчого судді, яка постановляється за клопотанням прокурора [1]. В контексті 
вказаних положень стає зрозумілим, що висновок спеціаліста, умовно кажучи, є попереднім 
дослідженням речових доказів та обстановки вчиненого кримінального правопорушення 
з метою своєчасного отримання первинної інформації, котра із часом може бути частково 
втрачена. Насправді, на нашу думку, часткове повернення давно забутих (можна навіть ска-
зати, рудиментарних) форм оформлення досліджень осіб, котрі мають спеціальні знання, 
на сьогоднішній день дозволяють більш комплексно та відповідально підійти до інфор-
мативного забезпечення досудового розслідування. Тим більше, що у 2020 році статтю 72 
КПК України також було доповнено частиною другою, в якій передбачено, що за завідомо 
неправдивий висновок спеціаліст несе відповідальність, встановлену законом. Відповідна 
зміна була внесена і у Кримінальний кодекс України, а саме: в ч. 1 ст. 384 було передбачено 
кримінальну відповідальність спеціаліста за надання завідомо неправдивого висновку.

Як ми вже вище зазначали, спеціалістом, а потім експертом може бути одна особа. 
Для дослідження наданих об’єктів має використовуватися методика, якою користуються під 
час проведення експертизи. Не можна скоротити і час для відповідних об’єктивних процесів 
дослідження, не можуть відрізнятися і висновки за результатами досліджень, якщо вони 
є науковими. Однією із вимог до висновку спеціаліста є така, що він має відповідати вимогам 
до висновку експерта (ст. 300 КПК). У окремих вчених виникає питання, що якщо вимоги 
мають бути однакові, чому результати дослідження мають оформлятися не висновком екс-
перта, а висновком спеціаліста. Подібний підхід законодавці до вирішення цього питання 
є ніщо інше як спроба приховати фактичне проведення експертизи до початку дізнання вига-
даним висновком спеціаліста. Крім цього слід зазначити, що деякі дослідження пов’язані 
з пошкодженням або знищенням об’єкта (кількість об’єкта може впливати на кваліфікацію 
діяння), а інколи об’єкт не може зберігатися тривалий час в силу об’єктивних процесів. Це 
робить неможливим представити експерту зразки для дослідження у натуральному вигляді 
і він робить висновки за матеріалами досліджень, що відображені у висновку спеціаліста 
[2, с. 65]. Зі свого боку хочемо звернути увагу на те, що такий підхід є доречним та дозволяє 
зберегти більшу кількість інформації. До того ж, системне посилення відповідальності спе-
ціаліста шляхом фактичного створення нового процесуального джерела доказів, введення 
до кола прав спеціаліста право викладати у висновку відомості, що мають значення для кри-
мінального провадження і щодо яких йому не були поставлені запитання (п. 3-1 ч. 4 ст. 71) 
надають можливість стороні кримінального провадження отримати ті дані, котрі або могли 
бути втрачені через поверхневий огляд місця події, обумовлений помилками, необізнаністю 
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слідчого, відсутністю налагодженого тандему зі спеціалістом, або через непрофесійне від-
ношення останнього до своїх обов’язків через відсутність належної відповідальності, або 
через несвоєчасне призначення експертизи. 

Тобто, висновок спеціаліста можна вважати формою невідкладного реагування на 
кримінально протиправне діяння, шляхом залучення особи до консультативно-технічної 
допомоги для отримання доказової інформації із її наступним вивченням та складанням 
відповідного висновку. Ця форма дозволяє також зберегти інформативну цінність речових 
доказів, котрі не можуть бути в повній мірі досліджені через певні властивості, котрі втрача-
ють через певний проміжок часу. Також, висновок спеціаліста в окремих випадках розванта-
жує судових експертів. Що стосується висновку останніх, необхідно зазначити, що висновок 
експерта більш серйозна та комплексна форма спеціального інформативного забезпечення 
досудового розслідування. Так, відповідно до ст. 101 КПК України, висновок експерта – це 
докладний опис проведених експертом досліджень та зроблені за їх результатами висновки, 
обґрунтовані відповіді на запитання, поставлені особою, яка залучила експерта, або слід-
чим суддею чи судом, що доручив проведення експертизи. Кожна сторона кримінального 
провадження має право надати суду висновок експерта, який ґрунтується на його наукових, 
технічних або інших спеціальних знаннях. Висновок повинен ґрунтуватися на відомостях, 
які експерт сприймав безпосередньо або вони стали йому відомі під час дослідження мате-
ріалів, що були надані для проведення дослідження. Експерт дає висновок від свого імені 
і несе за нього особисту відповідальність. Запитання, які ставляться експертові, та його 
висновок щодо них не можуть виходити за межі спеціальних знань експерта. Висновок екс-
перта не може ґрунтуватися на доказах, які визнані судом недопустимими. Експерт, який дає 
висновок щодо психічного стану підозрюваного, обвинуваченого, не має права стверджу-
вати у висновку, чи мав підозрюваний, обвинувачений такий психічний стан, який стано-
вить елемент кримінального правопорушення або елемент, що виключає відповідальність за 
кримінальне правопорушення. Висновок експерта надається в письмовій формі, але кожна 
сторона має право звернутися до суду з клопотанням про виклик експерта для допиту під 
час судового розгляду для роз’яснення чи доповнення його висновку. Якщо для проведення 
експертизи залучається кілька експертів, експерти мають право скласти один висновок або 
окремі висновки. Висновок передається експертом стороні, за клопотанням якої здійсню-
валася експертиза. Висновок експерта не є обов’язковим для особи або органу, яка здійс-
нює провадження, але незгода з висновком експерта повинна бути вмотивована у відповід-
них постанові, ухвалі, вироку [1]. Як ми вказували вище, виходячи із наведених положень, 
можна підсумувати, що хоча висновок експерта і не є обов’язковим доказом, але у всіх мож-
ливих та допустимих випадках він має бути врахований та, фактично, часто вирішує «долю» 
окремих кримінальних проваджень. Прикладом останньої тези може бути кримінальні 
правопорушення, передбачені ст. 263 КК України, коли встановлення відношення зброї до 
вогнепальної має визначальну роль, тобто спеціальні знання експерта у судовій балістиці 
надають можливість отримати інформацію щодо властивостей предмета кримінального пра-
вопорушення. Ще одним прикладом також може бути ситуація, коли для встановлення зброї 
із якої було вбито особу залучається експерт для проведення ідентифікаційних досліджень 
із наданими зразками частин боєприпасів, або із наступним співставленням із відповідними 
зразками, які знаходяться у балістичних обліках.

Під час процесуального доказування достовірність висновку визначається не тільки 
перевіркою зазначених вище його сторін, а й з’ясуванням відповідності висновків обста-
винам справи, які не викликають сумніву в слідчого та суду. Установлення відповідності 
висновків експерта іншим доказам у справі є необхідним етапом оцінювання кожного його 
висновку. Водночас слідча, судова й експертна практика свідчать про наявність помилок під 
час проведення експертних досліджень, зумовлених як порушенням цих гарантій слідчими, 
суддями, експертами, так і наявністю низки питань, що потребують правового вдоскона-
лення. Існують як об’єктивні, так і суб’єктивні умови виникнення нормативно-правових 
помилок, до яких належать проблеми й недоліки процесуального (правового) характеру. 
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Звідси випливає, що подолання зазначених помилок може здійснюватися насамперед шля-
хом правового вдосконалення відповідних нормативних актів, які регламентують про-
ведення судових експертиз. Усунення недоліків суб’єктивного характеру навряд чи може 
обійтися без методичних заходів, спрямованих, зокрема, на вдосконалення кваліфікації екс-
пертів, слідчих, суддів, недостатність котрої, як правило, і зумовлює порушення процесу-
альних вимог під час призначення та проведення судових експертиз [3, с. 65]. Найпоширені-
шою нормативно-правовою помилкою є вихід експерта за межі повноважень, наданих йому 
законом. Перевищення експертом повноважень може полягати як у колі питань, що вирішу-
ються, так і в методиці дослідження. Так, уже відомо, що встановлення в ході експертизи 
вини особи, мотиву, умислу злочину є питаннями правового характеру й означає втручання 
в компетенцію слідчого. Однак практика свідчить про інше. У деяких випадках експерти 
виходять за межі своєї компетенції за «допомогою» слідчого. Відповідаючи на питання, які 
містять оціночні поняття, вони втручаються в компетенцію слідчого й дають правову, юри-
дичну оцінку фактам [4, с. 67]. Ми погоджуємось із вказаним та зі свого боку зазначимо, 
що вихід за межі компетенції та прагнення вирішити або іншим чином вплинути на правові 
питання часто призводить до виникнення помилок та зниження якості дослідження, а також 
порушення процесуального закону.

Джерелом нормативно-правових помилок судового експерта можуть бути як умисні, 
так і неумисні неправильні дії або бездіяльність осіб, котрі призначають експертизу. Без-
умовно, як уже зазначалося, помилковим висновок уважатиметься тільки в разі неможли-
вості експертом установити факт неправильності їхніх дій. У результаті узагальнення екс-
пертної практики з’ясовано, що для різних видів експертиз характерні загальні недоліки 
процесуального характеру: неправильне формулювання питань, у тому числі правового 
характеру; незадовільна підготовка порівняльного матеріалу; відсутність у постановах про 
призначення експертизи необхідних для дослідження відомостей; неправильне визначення 
вихідних даних; неправильне упакування речових доказів і поводження з ними тощо. Усі ці 
недоліки – результат недостатньої правової регламентації діяльності, пов’язаної з призна-
ченням і проведенням судових експертиз; неналежної підготовки слідчих, судових, експерт-
них кадрів; відсутності сучасної інформації щодо можливостей судових експертиз тощо. 
Якщо виявлено суперечності між висновками й іншими доказами, то необхідно вивчити 
взаємопов’язані матеріали справи та з’ясувати, є їх розбіжність наслідком необґрунтова-
них (помилкових) висновків експерта чи недостовірності доказів, які їм суперечать. У тих 
випадках, коли причиною суперечності є сам висновок експерта, слідчий або суд має право 
призначити, відповідно, додаткову (у разі неповного або недостатньо виразного висновку) 
або повторну експертизу, якщо висновки експерта суперечать обставинам справи або вста-
новлені нові дані, які можуть вплинути на висновки експерта, а також у разі суттєвих про-
цесуальних порушень, що були допущені під час призначення та проведення експертизи. 
Велике значення для оцінювання висновку експерта має проведення повторної експертизи 
[3, с. 65]. На жаль, в нашій країні через різне бачення окремих криміналістичних особли-
востей об’єктів дослідження судовими експертами, підпорядкованими Міністерству юстиції 
та судовими експертами, котрі знаходяться в системі Міністерства внутрішніх справ дуже 
часто «страждає» рівень інформаційного забезпечення досудового розслідування. У зв’язку 
із цим на практиці під час судового розгляду виникає конфлікт висновків, котрі отримуються 
або стороною обвинувачення (висновки, виконані судовими експертами Науково-дослідних 
експертно-криміналістичних центрів МВС України) та стороною захисту (висновки, вико-
нані експертами інститутами судових експертиз), або повторними експертизами, котрі вико-
нувались представниками різних експертних служб та інститутів тощо. Все це не завжди 
є наслідком експертних помилок, але майже завжди негативно впливає на якість досудового 
розслідування та судового розгляду із наступним винесенням відповідних вироків. 

Правові гарантії правильності висновку судового експерта, порядок виконання 
судових експертиз, вимог, що пред’являється до висновку судового експерта, його прав та 
обов’язків, основного змісту висновку, визначені в статті 4 Закону України «Про судову 
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експертизу», інших нормативно-правових актах, що є важливими правовими гарантіями 
якості таких експертиз. Висновок експерта є одним із джерел доказів, передбачених проце-
суальним законодавством, і, не маючи наперед встановленої сили, підлягає обов’язковому 
оцінюванню суб’єктами доказування. Метою оцінювання є встановлення можливості вико-
ристання цього висновку як джерела фактів, на яких ґрунтується вирішення справи по суті, 
і водночас самих цих фактів як доказів [4, с. 387]. Відповідно до положень статті 84 КПК 
України, висновок експерта є джерелом доказів у кримінальному провадженні, адже судова 
експертиза оперує науковими критеріями та є результатом проведення спеціальних дослі-
джень, які виходять за межі повсякденних знань, не робить її привілейованим доказом. 
Слідча та судова практика знала багато випадків, коли критична оцінка у висновку експерта 
з урахуванням інших зібраних доказів давала змогу виявити допущенні помилки й у резуль-
таті успішно завершити розслідування [5, с. 16]. Не можна розглядати відокремлено висно-
вок експерта від інших доказів, він визначається тільки в контексті конкретної справи та 
зібраних у ній інших фактичних даних [6, c. 120]. Висновок експерта як джерело доказів 
не має переваги перед іншими доказами, не є обов’язковим і підлягає критичному оціню-
ванню з боку особи, у провадженні якої перебуває справа, адже він, як будь-який інший 
доказ, повинен ретельно, усебічно перевірятися й оцінюватися. Висновок експерта, як і будь 
який доказ, може виявитися сумнівним або неправильним, оскільки експерту можуть бути 
надані недостовірні вихідні дані або підроблені об’єкти, він може застосувати неналежну 
методику й навіть допустити помилку. Крім того, на жаль, не можна виключати ймовірно-
сті завідомо неправдивого висновку. Тому оцінювання висновку експерта – досить складна 
процедура. Зокрема, під час цієї процедури слідчому або суду необхідно також оцінити 
висновок експерта з погляду його повноти й наукової обґрунтованості [3, с. 65]. Врахову-
ючи інформативну та доказову цінність висновку судового експерта, кримінальна відпові-
дальність за винесення завідомо неправдивого висновку є більш ніж оправданою. На сьо-
годнішній день, попередження про такого роду кримінальну відповідальність передбачене 
як одна із складових частин висновку (в ч. 2 ст. 102 КПК України вказано, що у висновку 
експерта обов’язково повинно бути зазначено, що його попереджено про відповідальність 
за завідомо неправдивий висновок та відмову без поважних причин від виконання покладе-
них на нього обов’язків) [1].

Слідча та судова практика знала багато випадків, коли критична оцінка у висновку 
експерта з урахуванням інших зібраних доказів давала змогу виявити допущені помилки 
і, в результаті, успішно завершити розслідування. Висновок судової експертизи є одним із 
джерел доказів, а фактичні дані, взяті з нього, підлягають дослідженню так само, як і решта 
здобутих іншим шляхом доказів. Проте судова експертиза відрізняється своїм високим нау-
ковим авторитетом та, за загальним правилом, повинна виключати суб’єктивізм отриманої, 
в результаті її проведення, доказової інформації. Окрім цього, законодавець визначає, що 
обов’язкові випадки призначення експертиз. відповідно до ч. 2 ст. 242 КПК України слід-
чий або прокурор зобов’язаний звернутися до експерта для проведення експертизи щодо: 
1) встановлення причини смерті; 2) встановлення тяжкості та характеру тілесних ушко-
джень; 3) визначення психічного стану підозрюваного за наявності відомостей, які викли-
кають сумнів щодо його осудності, обмеженої осудності; 4) встановлення віку особи, якщо 
це необхідно для вирішення питання про можливість притягнення її до кримінальної від-
повідальності, а іншим способом неможливо отримати ці відомості; 5) встановлення стате-
вої зрілості потерпілої особи в кримінальних провадженнях щодо злочинів, передбачених 
статтею 155 Кримінального кодексу України [1]. Виходячи із вказаного, можна сказати, що 
використання спеціальних знань як спеціаліста, так і судового експерта у інформаційному 
забезпеченні досудового розслідування надає можливість отримати дані, котрі можуть беза-
пеляційно підтвердити факт відношення конкретної особи до конкретного кримінального 
правопорушення або доповнити вже наявне коло речових доказів. З іншого боку, спеціальні 
знання вказаних суб’єктів також сприяють удосконаленню наявних інформативно-аналітич-
них та інших баз даних.
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Таким чином, форми використання спеціальних знань в інформаційному забезпеченні 
досудового розслідування можна класифікувати наступним чином: за правовою природою: 
процесуальні – форми застосування спеціальних знань, котрі безпосередньо передбачені 
у кримінальному процесуальному законодавстві (участь спеціаліста у слідчих діях, прове-
дення судових експертиз тощо); непроцесуальні – форми застосування спеціальних знань, 
котрі безпосередньо не передбачені у кримінальному процесуальному законодавстві, але 
є правовими, допустимими та мають інформативну цінність для досудового розслідування 
(консультативна та довідкова діяльність обізнаних осіб, наприклад, проведення попередніх 
досліджень матеріальних об’єктів); за спрямованістю: науково-технічні – застосування 
сторонами кримінального провадження знань, викладених у спеціальній науковій та нау-
ково-методичній літературі з метою інформаційного забезпечення діяльності у певному 
кримінально-провадженні; техніко-криміналістичні – безпосередня участь спеціаліста та 
судового експерта у забезпеченні досудового розслідування необхідною інформацією шля-
хом пошуку, виявлення та вилучення речових доказів із наступним їх детальним вивченням 
під час проведення судових експертиз. Основними підформами є висновок спеціаліста та 
висновок експерта; за суб’єктами: специфічні – діяльність осіб, котрі володіють спеціаль-
ними знаннями та навичками і може надавати консультації, пояснення, довідки та висновки 
під час досудового розслідування і судового розгляду з питань, що потребують відповід-
них спеціальних знань і навичок, а також осіб, які володіють науковими, технічними або 
іншими спеціальними знаннями, має право відповідно до Закону України «Про судову екс-
пертизу» на проведення експертизи і якій доручено провести дослідження об’єктів, явищ 
і процесів, що містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, 
та дати висновок з питань, які виникають під час кримінального провадження і стосуються 
сфери її знань [1]; загально-процесуальні – діяльність, котра полягає у застосуванні слід-
чим, оперативним співробітником або іншою обізнаною особою спеціальних знань у певній 
галузі, на яких в процесуальному порядку покладений обов’язок щодо збирання та оціню-
вання судових доказів (оцінка витворів мистецтва тощо).
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КВАЛІФІКАЦІЯ КРИМІНАЛЬНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  
ПРИ КОНКУРЕНЦІЇ КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВИХ НОРМ

Стаття присвячена дослідженню одного з найбільш важливих та відпові-
дальних етапів застосування кримінально-правових норм – кваліфікації злочи-
нів. Особливу увагу в даному аспекті направлено на кваліфікацію криміналь-
них правопорушень при конкуренції кримінально-правових норм. 

Від правильної кваліфікації злочинів залежить реалізація конституційного 
принципу законності у кримінальному судочинстві, виважене досудове роз-
слідування і розгляд кримінальних проваджень у судах, призначення особам, 
визнаним винними за вироком суду, справедливого й обґрунтованого покарання 
чи звільнення їх від кримінальної відповідальності. Однак, у зв’язку із зміною 
суспільних відносин та їх законодавчою регламентацією, все більш поширеним 
явищем стає конкуренція кримінально-правових норм. Так, у процесі застосу-
вання кримінального законодавства правоохоронним органам часто доводиться 
долати конкуренцію кримінально- правових норм, а тому правильне розуміння 
конкуренції і знання правил кваліфікації кримінальних правопорушень при 
конкуренції кримінально-правових норм дають змогу уникнути слідчих і судо-
вих помилок та забезпечити принцип законності у кримінальному праві.

Хоча чинне кримінальне законодавство не містить поняття «конкуренція» 
кримінально-правових норм, у науковій літературі наявно доволі багато дослі-
джень даного явища, хоча і відсутній однозначний підхід до дефініції. 

За загальним правилом кваліфікації у разі конкуренції загальної і спеціальної 
норм пріоритет щодо остаточної кваліфікації має спеціальна норма, тобто той юри-
дичний склад злочину, який визначає суспільно небезпечну поведінку більш кон-
кретно. Та попри це правило виникають проблемні питання, які потребують вирі-
шення. На даний час ні наукою, ні судовою практикою не розроблено універсальних 
правил подолання різних видів конкуренції, а у постановах Пленуму Верховного 
суду нерідко містяться рекомендації, що суперечать як одна одній, так і загальній 
теорії кваліфікації злочинів, що розроблені наукою кримінального права. 

Кваліфікація кримінального правопорушення має важливе значення, адже 
відповідна правова оцінка суспільно-небезпечного діяння породжує різні 
наслідки, що знаходять своє відображення у різних сферах суспільного життя.

Ключові слова: кваліфікація, конкуренція кримінально-правових норм, зло-
чин, правопорушення, загальна норма, спеціальна норма, колізії.
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Kolodin D. O., Stepanenko O. V. Qualification of criminal offenses in the 
competition of criminal laws

The article is devoted to the study of one of the most important and responsible 
stages of the application of criminal law – the qualification of crimes. Particular 
attention in this aspect is paid to the qualification of criminal offenses in the competition 
of criminal law.

The implementation of the constitutional principle of legality in criminal 
proceedings, balanced pre-trial investigation and consideration of criminal proceedings 
in courts, application to persons found guilty by a court of justice, fair and reasonable 
punishment or release from criminal responsibility depend on the correct classification 
of crimes. However, due to changes in public relations and their legal regulation, 
competition in criminal law is becoming more common. Thus, in the process of applying 
criminal law, law enforcement agencies often have to overcome competition in 
criminal law, and therefore a correct understanding of competition and knowledge 
of the rules of qualification of criminal offenses in competition of criminal law can 
avoid investigative and judicial errors and ensure the rule of law.

Although the current criminal legislation does not contain the concept 
of "competition" of criminal legal norms, in the scientific literature there are 
many studies of this phenomenon, although there is no unambiguous approach to 
the definition.

According to the general rule of qualification, in the case of competition of general 
and special norms, the special norm has priority over the final qualification, i.e. 
the legal composition of the crime, which determines socially dangerous behavior 
more specifically. But despite this rule, there are problematic issues that need to be 
addressed. At present, neither science nor jurisprudence have developed universal rules 
for overcoming various types of competition, and the decisions of the Supreme Court 
Plenum often contain recommendations that contradict both each other and the general 
theory of qualification of crimes developed by the science of criminal law.

The qualification of a criminal offense is important, because the relevant legal 
assessment of a socially dangerous act has various consequences, which are reflected 
in various spheres of public life.

Key words: qualification, competition of criminal legal norms, crime, offense, 
general norm, special norm, collisions.

Термін «кваліфікація злочинів» використовується у кримінальному кодексі (статті 9, 
29, 33, 35, 66, 67 Кримінального кодексу України – далі КК) [1]. Однак нормативно-правове 
визначення поняття “кваліфікація злочинів” у чинному законодавстві відсутнє. 

У теорії і практиці кримінального права поняття “кваліфікація злочинів” визначають 
по-різному: як встановлення тотожності ознак вчиненого суспільно небезпечного діяння 
і ознак кримінально-правової норми, що передбачає відповідальність за це діяння; як кри-
мінально- правову оцінку вчиненого суспільно небезпечного діяння; як встановлення і юри-
дичне закріплення точної відповідності ознак учиненого діяння і ознак складу злочину, 
передбаченого кримінально-правовою нормою[7, с. 141].

Зазначені визначення в тій чи іншій мірі відображають сутнісні риси кваліфікації 
злочинів як процесу специфічного логіко-юридичного пізнавального і оцінювального, 
об’єктами якого є суспільно небезпечне діяння і склад злочину, якому це діяння повинно 
відповідати. 

Кваліфікація злочинів за своїм змістом пов’язана з необхідністю обов’язкового вста-
новлення і доказування кримінально-процесуальними і криміналістичними засобами таких 
обставин: 

1) факту вчинення суб’єктом злочину суспільно небезпечного діяння (у формі дії чи 
бездіяльності); 
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2) точної відповідності ознак цього діяння ознакам складу злочину, передбаченого 
відповідною статтею Особливої частини КК [16, c. 8].

В даному контексті часто виникає питання правильної кваліфікації при конкуренції 
кримінально-правових норм.

Загалом, під конкуренцією кримінально-правових норм у розуміють регулювання 
певного діяння двома (кількома) кримінально-правовими нормами одночасно [15, c. 145]. 

В залежності від того, у який період регулювання кримінальних правовідносин вини-
кає конкуренція: 

1) при кваліфікації злочину;
2) при призначенні покарання;
3) при звільненні від карної відповідальності;
4) при звільненні від покарання [11, c. 179].
Відмінністю конкуренції кримінально-правових норм є виникнення її при вчиненні 

одного злочину (що відрізняється від повторності чи сукупності злочинів). В той же час таке 
кримінально-карне діяння містить ознаки, передбачені двома (кількома) кримінально-пра-
вовими нормами [2, c. 5].

Ряд дослідників переконані, що при конкуренції декількох норм, перевагу відда-
ють спеціальній нормі, незалежно від того, яка міра покарання передбачена в її санк-
ції – більш м’яка чи, навпаки, більш тяжка. Дане правило пояснюється тим, що законо-
давець виділяє спеціальні норми за принципом не тільки пониженої, але й підвищеної 
суспільної небезпеки того чи іншого діяння. Таку ж позицію пропонує зайняти судам 
і Верховний суд України: “якщо злочин одночасно передбачений загальною і спеці-
альною нормами, то сукупність злочинів відсутня, і застосуванню підлягає спеціальна 
норма, яка найбільшою мірою відображає специфіку та особливості такого злочинного 
діяння” [5, c. 14].

Також є науковці, що зводять зміст конкуренції кримінально-правових норм до вирі-
шення питання про застосування норм права Особливої частини кримінального кодексу 
[8, c. 25].

Причиною виникнення конкуренції кримінально-правових норм є законодавча дифе-
ренціація кримінальної відповідальності, що посилюється в одних нормах і пом’якшується 
в інших та недосконала система кримінального законодавства. 

Варто зауважити і на тій обставині, що кримінально-правові норми, які конкурують, 
є взаємопов’язаними та взаємозалежними, оскільки вони з різним ступенем узагальнення та 
у різному обсязі передбачають ознаки вчиненого суб’єктом злочину. Тому, часто такі норми 
частково збігаються як за обсягом, так і за змістом [9, c. 132].

Загальна теорія права й окремі галузеві науки розрізняють особливий різновид норм, 
іменованих колізійними, під якими розуміють норми, що регулюють правила вибору закону. 
Колізія норм права і їхня конкуренція є взаємозалежними поняттями, але не ідентичними. 
Тому ототожнювати ці поняття неправомірно. Водночас варто підкреслити, що колізію норм 
права не можна протиставляти конкуренції, тому що колізія норм права безпредметна поза 
вирішенням проблеми про їх конкуренцію. Під колізією в праві розуміються випадки, коли 
по тому самому питанню є «розбіжність або протиріччя між законами». Вирішення питання 
про перевагу однієї з норм, що суперечать одна одній, є ніщо інше як подолання конкуренції 
цих норм права. Таким чином, колізія може бути охарактеризована як окремий випадок кон-
куренції норм права [6, c. 191].

Щодо різновидів конкуренції кримінально-правових норм, така конкуренція буває 
кількох видів. Розглянемо їх детальніше.

Першим видом є конкуренція загальної та спеціальної норми. Так, виникнення конку-
ренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм пов’язане із прагнення законо-
давця диференціювати кримінальну відповідальність шляхом виділення із загальної норми 
спеціальних норм, які передбачають або більш сувору, або, навпаки, більш м’якшу відпові-
дальність порівняно із загальною нормою [13, c. 221].
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В зазначеній ситуації конкурують між собою юридичні склади злочинів, які за різним 
ступенем конкретності фіксують один і той же тип суспільної поведінки особи. Загальне 
правило кваліфікації у конкуренції загальної і спеціальної норм встановлює: у разі конку-
ренції загальної і спеціальної норм пріоритет щодо остаточної кваліфікації має спеціальна 
норма, тобто той юридичний склад злочину, який визначає суспільно небезпечну поведінку 
більш конкретно. Вирішення проблематики конкуренції загальної і спеціальної норм мож-
ливе також за умови, що винна особа скоїла один злочин. У випадку скоєння двох або більше 
злочинів, то кваліфікація цих злочинів буде відбуватися за сукупністю злочинів [17, c. 137]. 

Наступним різновидом є конкуренція частини або ж частини і цілого. Дана ситуація 
можлива, коли в Особливій частині кримінального кодексу є дві або декілька статей, одна 
з яких охоплює вчинене діяння в цілому, а інші – лише окремі його частини [3, c. 263].

Третій різновид конкуренції кримінально-правових норм – конкуренція спеціальних 
норм. Такий різновид конкуренції виникає, коли діяння особи одночасно підпадає під ознаки 
двох або більше юридичних складів злочинів, які є спеціальними. У разі конкуренції двох 
спеціальних норм перевага має надаватися тій нормі, яка містить більш докладне описання 
елементів складу злочину [4, c. 15].

Слід зазначити, що цікавий підхід висловлений науковцями щодо визначення понять 
«загальна» та «спеціальна», а саме вважається, що загальними та спеціальними нормами 
є норми, які регулюють порівняно однорідні явища. При цьому загальна норма регулює рід 
відносин, а спеціальна – видову групу цього роду [10, c. 14].

З метою з’ясування співвідношення між загальною та спеціальною кримінально-пра-
вовими нормами доцільно використовувати методологічний підхід щодо питання співвід-
ношення загального та одиничного. Загальними та спеціальними кримінально-правовими 
нормами є норми, що регулюють порівняно однорідні явища, охороняють порівняно одно-
рідні суспільні відносини, передбачають однорідні (схожі, подібні) категорії злочинів. Так, 
загальна норма регулює або охороняє рід відносин, передбачає «родовий» злочин, а спеці-
альна – видову групу цього роду, передбачає «видовий злочин» цієї категорії (роду). Таким 
чином, взаємозв’язок між загальною та спеціальною кримінально-правовими нормами 
характеризується співвідношенням понять «рід – вид» [12, c. 11].

Конкуренція загальної та спеціальної норми має ряд ознак:
1) логічна підпорядкованість спеціальної норми щодо загальної; 
2) різні обсяги застосування норм (загальна норма ширша за обсягом, порівняно зі 

спеціальною); 
3) співвідношення таких норм за змістом (спеціальна кримінально-правова норма 

повніша за змістом, порівняно із загальною);
4) конкуренція загальної та спеціальної кримінально-правових норм можлива як 

у групі однооб’єктних кримінально-правових норм, розташованих в одному розділі Особли-
вої частини КК, так і в групі різнооб’єктних (двооб’єктних) кримінально-правових норм, 
розташованих у різних розділах Особливої частини КК [14, c. 157].

При конкуренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм, які містять 
склади злочинів, загальна кримінально-правова норма охоплює певне коло злочинів (умисне 
вбивство), а спеціальна – частину цього кола, тобто різновид злочину, передбаченого загаль-
ною нормою (умисне вбивство з корисливих мотивів). Відмінність загальної та спеціальної 
кримінально-правових норм полягає у ступені абстракції формулювання кримінально-пра-
вової заборони (елементів (їх ознак) складу злочину) [17, c. 137]. 

Наявність спеціальних кримінально-правових норм поряд із загальними виправдана, 
у випадку, якщо спеціальна норма по-іншому (доволі принципово) вирішує питання про 
кримінальну відповідальність та кваліфікацію вчиненого суб’єктом злочину порівняно із 
загальною [15, c. 158].

З теоретичних напрацювань, а також зважаючи на кваліфікації злочину залежно від 
виду конкуренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм варто зауважити 
наступне.
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Конкуренція загальної та спеціальної норм, що передбачають склади самостійних 
одиничних злочинів, може бути наявна за будь-яким елементом (його ознаками) складу зло-
чину. Наприклад, за об’єктом та об’єктивною стороною складу злочину конкурують між 
собою ч. 2 ст. 191 КК (привласнення, розтрата або заволодіння чужим майном шляхом злов-
живання службовою особою своїм службовим становищем) та ст. 364 КК (зловживання вла-
дою або службовим становищем) тощо [15, c. 145].

Водночас у слідчо-судовій практиці може мати місце й поєднання кількох видів конку-
ренції загальної та спеціальної кримінально-правових норм. Складність становлять випадки 
конкуренції різнооб’єктних норм, що передбачають основний та кваліфікований склади зло-
чину або основний та привілейований склади злочину. 

Щодо уникнення конкуренції кримінально-правових норм та правильного правозастосу-
вання варто впроваджувати зміни на загальнодержавному та людському рівнях. Загальнодер-
жавний рівень передбачає необхідність врахування, що зміст кримінально-правової норми та 
її опис, визначення елементів складу кримінального правопорушення, в першу чергу, об’єкту, 
кваліфікація, у всіх своїх проявах є зовнішнім та внутрішнім “використанням” державою мож-
ливостей кримінального права. В той же час “людський” рівень означає, що кваліфікація сус-
пільно небезпечних діянь, повинна належати до професійної людської діяльності адже повинна 
бути “налаштована” людська відповідальність за вірну або невірну кваліфікацію [16, c. 8]. 

Тож, кваліфікація злочинів при конкуренції кримінально-правових норм є складним 
етапом від якого залежить здійснення принципу законності та уникнення робочих неточно-
стей працівників правоохоронних та судових органів, що знаходять своє відображення на 
житті людей.
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ПІДГОТОВКА ДО СУДОВОГО РОЗГЛЯДУ КЛОПОТАННЯ 
ПРО ЗАСТОСУВАННЯ ПРИМУСОВИХ ЗАХОДІВ МЕДИЧНОГО ХАРАКТЕРУ: 

ДИСКУСІЙНІ ПИТАННЯ

Проблематика кримінального провадження щодо застосування примусових 
заходів медичного характеру (далі – ПЗМХ) є актуальним напрямом наукового 
пошуку, про що свідчить значний обсяг тематичних досліджень. Втім, у підго-
товчому судовому розгляді клопотання про застосування ПЗМХ низка питань 
теоретико-прикладного характеру зберігає свою актуальність, що обумовлює 
подальший науковий пошук у зазначеному напрямі. 

У статті розкрито дискусійне питання щодо складу суду у кримінальних 
провадженнях щодо застосування ПЗМХ. Незважаючи на те, що законом перед-
бачено одноособовий судовий розгляд кримінальних проваджень щодо засто-
сування ПЗМХ, абсолютна більшість процесуалістів відстоюють ідею колегі-
ального судового розгляду. Проаналізовано наукові пропозиції щодо введення 
кримінальних проваджень щодо застосування ПЗМХ в формат колегіального 
розгляду. Підтримано позицію окремих науковців про те, що з метою підви-
щення гарантій захисту прав осіб, стосовно яких передбачається застосування 
ПЗМХ, таке кримінальне провадження має відбуватися у форматі одноособо-
вого судового розгляду суддею, який має відповідну спеціалізацію.

На підставі наукових доробок та матеріалів судової практики досліджено 
неоднозначне питання про те, у відкритому чи закритому судовому засіданні 
необхідно здійснювати судовий розгляд. Констатовано, що у доктрині кримі-
нального процесу усталеною є позиція щодо необхідності проведення закри-
того судового розгляду у цій категорії кримінальних проваджень. Зауважено, 
що у сучасному правозастосуванні у більшості випадків такий судовий розгляд 
є відкритим.

За результатами проведеного наукового аналізу зроблено висновок про 
доцільність корегування практики у тому напрямі, щоб участь у судовому 

засіданні особи, яка страждає на психічні розлади, розглядалася як підстава для 
закритого судового засідання: п. 3 ч. 2 ст. 27 КПК – запобігання розголошенню 
відомостей, які принижують гідність особи (адже сама по собі психічна неа-
декватність принизлива як для особи, яка страждає на психічний розлад, так 
інколи й для оточуючих); п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК – збереження лікарської таємниці 
(інформація, що охороняється законом) та інформації про стан здоров’я (пер-
сональні дані).

Ключові слова: закритий судовий розгляд, клопотання про застосування 
примусових заходів медичного характеру, підготовче провадження, склад суду, 
ухвала суду.
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Тyshchenko O. I. Preparation for the trial of a petition for the application of 
compulsory medical measures: issues for discussion

The issue of criminal proceedings concerning the application of compulsory 
medical measures (hereinafter referred to as CMM) is an important area of scientific 
research, as evidenced by the significant amount of case studies. However, in 
the preparatory trial of the petition for the application of CMM, a number of issues 
of theoretical and applied nature remains relevant, which leads to further scientific 
research in this area. 

The article reveals a debatable issue regarding the composition of the court in 
criminal proceedings concerning the application of CMM. Despite the fact that the law 
provides for a one-man trial of criminal proceedings on the application of CMM, 
the vast majority of proceduralists support the idea of a collegial trial. Scientific 
proposals on the introduction of criminal proceedings for the application of CMM in 
the format of peer review are analyzed. The position of some scholars is supported 
that in order to increase the guarantees of protection of the rights of persons in respect 
of whom the application of CMM is envisaged, such criminal proceedings should 
take place in the format of a single trial by a judge with the appropriate specialization.

On the basis of scientific achievements and materials of judicial practice, 
the ambiguous question of whether it is necessary to carry out judicial proceedings in 
an open or closed court session is investigated. It is stated that the doctrine of criminal 
procedure has a well-established position on the need for a closed trial in this category 
of criminal proceedings. It is noted that in modern law enforcement in most cases 
such a trial is open.

Based on the results of the scientific analysis, a conclusion is made on 
the expediency of adjusting the practice in the direction that the participation in 
the court hearing of a person suffering from mental disorders is considered as a basis 
for a closed court hearing: paragraph 3 of Part 2 of Art. 27 of the Criminal Procedure 
Code – prevention of disclosure of information that degrades the dignity of a person 
(after all, mental inadequacy in itself is humiliating both for a person suffering 
from a mental disorder, and sometimes for others); paragraph 4 of Part 2 of Art. 27 
of the CPC – keeping medical secrets (information protected by law) and health 
information (personal data).

Key words: closed court proceedings, petition for the application of compulsory 
medical measures, preparatory proceedings, composition of the court, court decision.

Вступ. У сучасній доктрині кримінального процесу дослідження проблематики 
кримінального провадження щодо застосування примусових заходів медичного характеру 
є актуальним напрямом наукового пошуку. Разом із тим, у підготовчому судовому розгляді 
клопотання про застосування ПЗМХ існує низка дискусійних питань теоретико-приклад-
ного характеру, які вимагають подальшого наукового аналізу. Дослідженню проблем під-
готовчого судового розгляду у кримінальному провадженні за участі осіб, які стражда-
ють на психічні розлади, приділяли увагу у наукових працях такі вчені, як: Б. М. Дердюк 
[1, с. 109-116], В. Л. Кириченко [2, с. 76-77; 295-296], Д. В. Козарійчук [3, с. 130, 145-146], 
В. В. Печко [4, с. 124-134], Н. М. Сенченко [5, с. 153-158], А. В. Ткач [6, с. 143-146] та інші. 
Втім, незважаючи на вагомі доктринальні розробки, вирішення окремих питань, пов’язаних 
із підготовкою до судового розгляду на підставі клопотання про застосування ПЗМХ, збері-
гає свою актуальність. 

Постановка завдання. Метою статті є висвітлення питань стосовно складу суду 
у кримінальних провадженнях щодо застосування ПЗМХ, здійснення судового розгляду 
у відкритому чи закритому судовому засіданні тощо. 

Результати дослідження. Склад суду у кримінальних провадженнях щодо застосу-
вання ПЗМХ. Чинна редакція ст. 512 КПК передбачає одноособовий судовий розгляд кри-
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мінальних проваджень щодо застосування ПЗМХ, на чому наголошується і в Листі ВССУ 
«Про порядок здійснення підготовчого судового провадження відповідно до Кримінального 
процесуального кодексу України» від 03.10.2012 р. [7, п. 1]. Недотримання цього правила 
призводить до скасування судових рішень як таких, що постановлені незаконним складом 
суду. Так, наприклад, Житомирський апеляційний суд ухвалою від 2 березня 2021 р. ска-
сував ухвалу суду першої інстанції про повернення клопотання про застосування ПЗМХ 
прокурору, яка була постановлена колегіальним складом суду, зазначивши, що розгляд 
клопотання про застосування ПЗМХ відповідно до вимог ст. 512 КПК передбачено одно-
особово суддею [8]. Безумовно, апеляційний суд діяв у межах закону, разом із тим чинна 
регламентація щодо одноособового судового розгляду клопотання про застосування ПЗМХ 
підтримується лише окремими вченими (Б. М. Дердюк [1, с. 113]), у той час, як абсолютна 
більшість процесуалістів, у полі наукового інтересу яких перебувала проблематика кримі-
нального провадження щодо застосування ПЗМХ, відстоюють ідею колегіального судового 
розгляду (М. Ш. Буфетова [9, с. 18]; В. Л. Кириченко [2, с. 136], П. О. Колмаков [10, с. 168], 
В. В. Печко [4, c. 127, 134], С. П. Щерба [11, с. 52] та інші). Висловлюючи власну позицію 
щодо зазначеного питання, зауважимо, що Законом України «Про внесення змін до Кри-
мінального процесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження 
в суді першої інстанції колегією суддів» від 21 липня 2020 р. було внесено зміни до ч. 2 ст. 31 
КПК, ч. 4 ст. 315 КПК, відповідно до яких колегіальний судовий розгляд кримінального про-
вадження в суді першої інстанції щодо злочинів, за вчинення яких передбачено покарання 
у виді позбавлення волі на строк більше десяти років можливий лише за клопотанням обви-
нуваченого [12]. Нагадаємо, що попередня законодавча редакція передбачала колегіальний 
формат судового засідання незалежно від клопотання обвинуваченого. Метою таких законо-
давчих змін стало прискорення розгляду кримінальних проваджень у судах першої інстанції 
за рахунок зменшення кількості проваджень, розглядуваних колегіальним складом суду. При 
цьому в пояснювальній записці до проекту ЗУ «Про внесення змін до Кримінального про-
цесуального кодексу України щодо здійснення кримінального провадження в суді першої 
інстанції колегією суддів» від 21 липня 2020 р. зазначено, що «багато кримінальних прова-
джень розглядаються в судах першої інстанції протягом двох і більше років. Перш за все, це 
стосується кримінальних проваджень, які розглядаються в судах першої інстанції колегією 
суддів. Це пов’язано із збільшенням кількості таких справ, складністю узгодження графі-
ків судових засідань між членами колегії, а в період відпусток, перерви між судовими засі-
даннями інколи тривають більше трьох місяців. Крім того, на сьогодні зберігається велика 
кількість судів, в яких правосуддя здійснює не більше трьох суддів, внаслідок чого, після 
розгляду будь-якого клопотання органу досудового розслідування під час досудового розслі-
дування, в даному суді вже неможливо створити колегію суддів. Тому справи направляють 
до апеляційних судів з метою зміни територіальної підсудності та направлення справ на 
розгляд до інших судів. У подальшому значна віддаленість суду, який розглядає справу, від 
місця мешкання учасників кримінального провадження, призводить до низької явки у судові 
засідання та відкладення розгляду справи» [13].

Зважаючи на вище викладене, потребують детального аналізу наукові пропозиції сто-
совно введення кримінальних проваджень щодо застосування ПЗМХ в формат колегіального 
розгляду. Так, наприклад, П. О. Колмаков зазначає, що аналіз багаторічної судової практики 
та юридичної літератури доводить, що суддя одноособово не зданий об’єктивно та ефек-
тивно розглянути справу щодо призначення ПЗМХ [10, с. 168]. У свою чергу, М. Ш. Буфетова 
дотримується позиції про обов’язковий розгляд справ про застосування ПЗМХ колегіально 
у складі трьох професійних суддів, оскільки це стане процесуальною гарантією захисту 
законних інтересів осіб, стосовно яких ведеться провадження щодо застосування ПЗМХ, 
та сприятиме винесенню справедливих та обґрунтованих рішень [9, с. 18-19]. Відстоюючи 
ідею колегіального судового розгляду, В. Л. Кириченко її обґрунтовує тим, що ПЗМХ є не 
лише заходом, який обмежує свободу людини, а й медикаментозним втручанням у здоров’я 
людини без її згоди. Тому однією із процесуальних гарантій перебування особи у закладі 
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із надання психіатричної допомоги певного типу протягом необхідного й достатнього тер-
міну для вилікування є розгляд клопотання про застосування ПЗМХ у складі колегії суддів 
[2, с. 136]. У свою чергу, А. В. Ткач обґрунтовує можливість колегіального судового розгляду 
у складі трьох суддів у разі вчинення суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки 
особливо тяжкого злочину за наявності відповідного клопотання захисника та/або законного 
представника фізичної особи, відносно якої вирішується питання про застосування ПЗМХ 
(за аналогією з розглядом кримінальних проваджень відповідної категорії в загальному 
порядку) [6, с. 159, 177].

Виходячи з наведеної аргументації вчених, колегіальний судовий розгляд дозволить 
підвищити гарантії захисту прав осіб, стосовно яких передбачається застосування ПЗМХ. 
Зауважимо, що, з одного боку, колегіальний судовий розгляд є універсальним інструментом 
підвищення об’єктивності правосуддя, тому вимогу колегіальності можна б було поширити 
і на провадження щодо застосування ПЗМХ. З іншого боку, ефективність судового розгляду 
не завжди потрібно оцінювати залежно від кількісного складу суду – з однаковою ретельні-
стю кримінальне провадження має розглядатися і одноособово суддею, і колегіально судом. 
Тому, на наш погляд, є сенс розглянути це питання з іншого ракурсу. Так, кримінальне про-
вадження щодо застосування ПЗМХ є особливим порядком провадження, специфіка якого 
спонукала С. П. Щербу до висловлення ідеї щодо введення спеціалізації суддів як умови 
підвищення якості та ефективності судочинства у цій категорії кримінальних проваджень 
[11, с. 52]. Поділяючи висловлену С.П. Щербою точку зору, зазначимо, що неодноразовий 
розгляд кримінальних проваджень щодо застосування ПЗМХ здатний сформувати певний 
рівень правосвідомості судді, необхідний для кращого розуміння ним специфіки цих прова-
джень, насамперед, щодо допиту особи, стосовно якої розглядається клопотання про засто-
сування ПЗМХ, оцінки висновку психіатричної експертизи, категорії неосудності, видів 
ПЗМХ та їх визначення щодо конкретної особи з урахуванням обставин кримінального про-
вадження, постановлення ухвали про застосування ПЗМХ тощо. Отже, з метою підвищення 
гарантій захисту прав осіб, стосовно яких передбачається застосування ПЗМХ, вважаємо, 
що таке кримінальне провадження має відбуватися у форматі одноособового судового роз-
гляду суддею, який має відповідну спеціалізацію. 

Здійснення судового розгляду кримінального провадження щодо застосування ПЗМХ 
у відкритому чи закритому судовому засіданні. Відповідно до п. 2 ч. 2 ст. 315 КПК під 
час підготовчого провадження суддя з’ясовує, у відкритому чи закритому судовому засі-
данні необхідно здійснювати судовий розгляд. Тобто, «у підготовчому провадженні суд має 
вирішити межі реалізації засади гласності та відкритості судового розгляду, значення якої 
науковці вбачають у відкритості судочинства, наданні всім громадянам права безпосеред-
ньо знайомитися у доступній формі з його ходом та результатами» [14, с. 82]. У сучасному 
правозастосуванні при вирішенні питання щодо формату проведення судового розгляду 
у кримінальному провадженні щодо ПЗМХ орієнтиром слугує ст. 27 КПК, яка не містить 
чіткого правила про можливість закритого судового розгляду у цій категорії кримінальних 
проваджень. Тому на практиці у більшості випадків такий судовий розгляд є відкритим 
[15; 16; 17]. Так, судді не вбачають у ст. 27 КПК підстав для закритого судового розгляду, 
зазначаючи в ухвалах про призначення судового розгляду наступну аргументацію: «відпо-
відно до ст. 27 КПК України кримінальне провадження не потребує закритого судового засі-
дання і може розглядатися у відкритому судовому засіданні» [16]; «підстав, передбачених 
ч. 2 ст. 27 КПК України, для розгляду клопотання про застосування примусових заходів 
медичного характеру у закритому судовому засіданні судом не встановлено, відповідних 
клопотань не надходило» [17]; «судовий розгляд з урахуванням принципу гласності та від-
критості судового провадження необхідно проводити відкрито, обмеження щодо цього, 
передбачені ч. 2 ст. 27 КПК України, відсутні» [18] тощо. Поряд із цим, у доктрині 
кримінального процесу вже усталеною є позиція щодо необхідності проведення закритого 
судового розгляду у цій категорії кримінальних проваджень. Зазначену ідею підтримували 
такі процесуалісти, як О. С. Артеменко [19, с. 146], М. Ш. Буфетова [9, с. 19], Б. М. Дердюк 
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[1, с. 122-123], Д. В. Козарійчук [2, с. 149], П. О. Колмаков [10, с. 169], Т. О. Ламбуцька 
[20, с. 120-121], В. В. Навроцька [21, с. 183], Н. М. Сенченко [5, c. 166; 22, с. 173], А. В. Ткач 
[6, с. 158], С. Л. Шаренко [23, с. 116] та інші. Втім окремі вчені відстоюють ідею відкри-
того судового розгляду кримінальних проваджень щодо застосування ПЗМХ (В. В. Король 
[24, с. 5, 8]). Отже, в абсолютній більшості наукових робіт, присвячених проблематиці кри-
мінального провадження щодо застосування ПЗМХ, наголошується на доцільності закри-
того судового розгляду, проте з варіативною аргументацією. Так, О. Ю. Коптяєв пропонує 
вирішувати питання щодо гласності судового розгляду виходячи із психічного стану особи: 
якщо психічний розлад перешкоджає розгляду справи в умовах гласності, то з метою недопу-
щення погіршення психічного стану особи судовий розгляд має бути закритим. Якщо особа, 
яка страждає на психічний розлад, не здатна брати участь у судовому розгляді, то має бути 
забезпечена гласність з урахуванням вимог закону [25, с. 22]. Відстоюючи ідею закритого 
судового розгляду, М. Ш. Буфетова акцентує увагу на важливості захисту психіки учасника 
судового розгляду від негативного впливу з боку присутніх у залі та упередження випадків 
негативної поведінки особи у присутності сторонніх осіб, у силу наявності у психопатич-
них особистостей комплексу емоційних, вольових, інтелектуальних особливостей [9, c. 19]. 
Н. М. Сенченко зазначає, що «провадження щодо застосування ПЗМХ доцільніше розгля-
дати повністю або в частині у закритому судовому засіданні, оскільки відповідно до ст. 6 
ЗУ «Про психіатричну допомогу» відомості про наявність у особи психічного розладу, факт 
звернення за психіатричною допомогою та лікування у психіатричному закладі є конфіден-
ційною інформацією, яка охороняється законом, а відповідно не може бути розголошена. 
Повне або в частині закрите судове засідання щодо застосування ПЗМХ необхідно прово-
дити за клопотанням сторін кримінального провадження, потерпілого, його представника, 
законного представника» [5, с. 166]. На думку Б. М. Дердюка закритий судовий розгляд 
справ про злочини осіб, які страждають психічними розладами, «у внутрішньому аспекті 
захистить психіку такої особи від негативного впливу з боку присутніх у залі осіб; виклю-
чить випадки негативної чи неконтрольованої поведінки, спричиненої наявністю комплексу 
емоційних та інтелектуальних особливостей такої особи. Із зовнішнього боку буде гаран-
тією збереження і дотримання визначених Конституцією України та міжнародними норма-
тивно-правовими актами цінностей: честі та гідності людини, конфіденційності відомостей 
про стан її здоров’я; а у випадку видужання такої особи сприятиме її подальшій соціальній 
адаптації до проживання у суспільстві (наприклад, пошук певної роботи, перебування на 
відповідній посаді тощо)» [1, с. 123].

Підтримуючи ідею закритого судового засідання у цій категорії кримінальних пра-
вопорушень, слід зауважити наступне. На рівні міжнародних стандартів визначено, що 
у будь-якому рішенні про відкритий чи закритий судовий розгляд повинні бути найбільш 
повно враховані власні побажання пацієнта, необхідність поважати особисту сферу паці-
єнта та інших осіб, необхідність запобігти спричиненню серйозної шкоди здоров’ю паці-
єнта або уникнути загрози для безпеки інших (п. 7 принципу 18 Резолюції 46/119 «Захист 
осіб з психічними захворюваннями та поліпшення психіатричної допомоги») [26]. Водночас 
сучасна судова практика відкритих слухань таких кримінальних проваджень обумовлена 
відсутністю чіткого нормативного припису щодо можливості проведення закритого судо-
вого розгляду у провадженні за участі осіб, які страждають на психічні розлади. Втім заради 
справедливості нагадаємо, що законодавець відніс до дискреційних повноважень суду при-
йняття рішення про судовий розгляд у закритому режимі, якщо здійснення провадження 
у відкритому судовому засіданні може призвести до розголошення таємниці, що охороня-
ється законом (п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК). У свою чергу, ст. 6 ЗУ «Про психіатричну допомогу» 
передбачає конфіденційність відомостей про стан психічного здоров’я особи та надання 
психіатричної допомоги. Тобто, йдеться про лікарську таємницю, яка охороняється законом, 
що дозволяє віднести її до випадків, передбачених п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК. Відповідно, суд може 
прийняти рішення про здійснення кримінального провадження щодо застосування ПЗМХ 
у закритому судовому засіданні впродовж усього судового провадження або його окремої 
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частини. Незважаючи на реалістичність такої логіки міркувань, поширеною є вище наведена 
усталена аргументація суддів про те, що відповідно до вимог ч. 2 ст. 27 КПК випадку для 
закритого судового розгляду не встановлено. 

Крім того, зазначимо, що підставою для закритого судового розгляду кримінального 
провадження за участі осіб, які страждають на психічні розлади, є не лише необхідність 
запобігти розголошенню лікарської таємниці. Ілюстративним прикладом необхідності 
проведення закритого судового засідання є розгляд слідчим суддею клопотання про засто-
сування запобіжного заходу щодо Тетяни П., яка підозрювалася у нанесенні 48 ножових 
поранень доньці. Оскільки судовий розгляд був відкритим, у ньому були присутні журна-
лісти, завдяки яким і з’явився фрагмент відеозапису судового засідання у мережі інтернет. 
Його перегляд засвідчує агресивне ставлення підозрюваної як до судового процесу загалом, 
так і журналістів, які намагалися почути від неї власну версію жахливої події. При цьому 
посилання журналістів на право перебувати у залі суду супроводжувалися нецензурними 
висловлюваннями підозрюваної, яка стоїть в оголеному вигляді, прикрита закривавленим 
простирадлом, та висловлює неадекватні думки [27]. Незважаючи на те, що йдеться про 
судово-контрольне провадження, демонстрування цього прикладу у контексті підготовчого 
судового засідання є релевантним, адже вказує на існування окремої підстави для прове-
дення закритого судового розгляду – необхідності запобігти розголошенню обставин, які 
принижують гідність особи (п. 3 ч. 2 ст. 27 КПК). На наш погляд, публічна демонстрація 
вищеописаної поведінки особи межує із приниженням її честі та гідності. Так, у рішенні по 
справі «Ходорковський і Лєбєдєв проти Російської Федерації» від 25 липня 2013 р. ЄСПЛ 
зазначив наступне: «Громадськість спостерігала заявників в залі судових засідань в … мета-
левій клітці … Постійно були присутні повністю озброєні охоронці в масках-капюшонах … 
засідання транслювалося в прямому ефірі … Такі жорсткі та агресивні атрибути судового 
розгляду могли змусити звичайного спостерігача зробити висновок про те, що перед судом 
постали "особливо небезпечні злочинці". На додаток до підриву принципу презумпції неви-
нуватості оспорюване звернення в судовому засіданні принижувало заявників. Суд над заяв-
ником висвітлювався багатьма національними та міжнародними засобами масової інформа-
ції, тому заявник постійно поставав перед широкою громадськістю в такій обстановці. Суд 
погоджується із заявником у тому, що перебування в такому вигляді перед публікою прини-
жувало його в його власних очах, якщо не в очах публіки, і викликало у нього почуття непов-
ноцінності» [28, п. 485]. Отже, публічна демонстрація може підсилювати приниження честі 
і гідності особи. При цьому слід зауважити на відсутності у законі визначення понять честі 
і гідності, що певною мірою компенсується визначенням, наданим постановою Пленуму 
ВСУ «Про судову практику у справах про захист гідності та честі фізичної особи, а також 
ділової репутації фізичної та юридичної особи» від 27 лютого 2009 р. – «під гідністю слід 
розуміти визнання цінності кожної фізичної особи як унікальної біопсихосоціальної цінно-
сті, а з честю пов’язується позитивна соціальна оцінка особи в очах оточуючих, яка ґрунту-
ється на відповідності її діянь (поведінки) загальноприйнятим уявленням про добро і зло…» 
[29, п. 4]. Виникнення «функціонування» почуття гідності, рівно як і можливість його при-
ниження, нерозривно пов’язані із існуванням особи в соціумі. Не випадково, здійснюючи 
спробу інтерпретації поняття честі та гідності людини, Пленум ВСУ підкреслював зв’язок 
цих категорій саме із «оцінкою особи в очах оточуючих» [30, с. 52-53]. У цьому контексті 
зазначимо, що психічна неадекватність особи негативно оцінюється суспільством. Тому сьо-
годні особливу увагу приділено дослідженню феномену стигматизації осіб, які страждають 
на психічні розлади [31], та їх дискримінації [32, с. 42-46]. У Концепції розвитку охорони 
психічного здоров’я в Україні за період до 2030 року також зауважено на високому рівні 
сегрегації та стигматизації осіб, що мають психічні розлади [33, абз. 4]. Таким чином, особа, 
яка страждає на психічні розлади, негативно оцінюється у соціумі, тому участь сторонніх 
осіб у залі судового засідання принижує її честь і гідність. При цьому йдеться не лише про 
особу, стосовно якої передбачається застосування ПЗМХ, але й про інших учасників кримі-
нального провадження – потерпілого, цивільного позивача або свідка. 
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Висновки. Проведене дослідження дискусійних питань підготовчого провадження 
щодо розгляду клопотання про застосування ПЗМХ свідчить про доцільність корегування 
практики таким чином, щоб участь у судовому засіданні особи, яка страждає на психічні роз-
лади, розглядалася як підстава для закритого судового засідання: п. 3 ч. 2 ст. 27 КПК – запо-
бігання розголошенню відомостей, які принижують гідність особи (сама по собі психічна 
неадекватність принизлива як для особи, яка страждає на психічний розлад, так інколи й для 
оточуючих – як у вищенаведеному випадку); п. 4 ч. 2 ст. 27 КПК – збереження лікарської 
таємниці (інформація, що охороняється законом) та інформації про стан здоров’я (персо-
нальні дані). Крім того, з метою підвищення гарантій захисту прав осіб, стосовно яких перед-
бачається застосування ПЗМХ, вважаємо, що таке кримінальне провадження має відбуватися 
у форматі одноособового судового розгляду суддею, який має відповідну спеціалізацію. 
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ПРАВОВІ ІНСТРУМЕНТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ 
ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ У СФЕРІ ВИРОБНИЦТВА

У статті здійснено загальний огляд правових інструментів екологічної полі-
тики Європейського Союзу у сфері виробництва. Зазначено, що право Євро-
пейського Союзу спрямоване насамперед на вирішення проблеми впливу 
шкідливих речовин. Спочатку мотивом правотворчості було приведення у від-
повідність відмінностей між державами-членами стосовно внутрішнього ринку. 
Підкреслено, що ЄС розглядає комплексні екологічні проблеми всеохоплюючі 
з урахуванням правових стандартів.

Акцентовано увагу на правових інструментах щодо встановлення заходів при 
виробництві продуктів, їх продажі, використанні або на стадії відходів. Треба 
прийняти до уваги використання сировини і матеріалів, споживання енергії при 
виробництві і застосуванні, а також хімічні, біологічні та радіологічні викиди із 
застосуванням економічних механізмів: податки, збори, застосування норм про 
відповідальність. Позначено, що необхідно ввести в дію планові інструменти 
з управління застосовуваними засобами. 

Проаналізовано аспекти Інтегрованої політики в області виробництва про-
дукції, яка спрямована на зменшення впливу на навколишнє середовище вироб-
ництва товарів та послуг у процесі їх життєвого циклу шляхом використання 
набору політичних інструментів.

Дослідження законодавства ЄС в сфері охорони атмосферного повітря, вод, 
земель, тваринного світу та інших об'єктів природи важливо для вдосконалення 
законодавства України, що володіє великими запасами природних ресурсів. 
Передбачається, що посилення природоохоронної діяльності матиме позитивні 
наслідки для громадян і підприємств в Україні та ЄС. 

Зроблено висновок, що схожість багатьох екологічних проблем в держа-
вах-членах Європейського Союзу, обов’язковість виконання прийнятих рішень 
на рівні ЄС, прагнення до уніфікації заходів з боротьби із забрудненням та роз-
винена система правових важелів (Договір про функціонування Європейського 
Союзу, директиви, дії держав-членів, діяльність Суду ЄС) сприяють реалізації 
єдиних підходів екологічної політики Європейського Союзу.

Ключові слова: екологічна політика, право ЄС, виробництво, ДФЄС, дирек-
тива, правові інструменти.



237

Міжнародне право

Kachuriner V. L. Legal instruments of the environmental policy of the EU in 
the field of production

The article provides an overview of the legal instruments of the European Union's 
environmental policy in the field of production. It is noted that the law of the European 
Union is aimed primarily at solving the problem of exposure to harmful substances. 
Initially, the motive for law-making was to reconcile the differences between Member 
States with regard to the internal market. It is emphasized that the EU addresses 
comprehensive environmental issues comprehensively in accordance with legal 
standards.

Emphasis is placed on legal instruments regarding establishing measures in 
the production, sale, use or waste stage of products. It is necessary to take into 
account the use of raw materials, energy consumption in production and use, as well 
as chemical, biological and radiological emissions using economic mechanisms: 
taxes, fees, application of liability rules. It is indicated that it is necessary to put into 
operation the planned tools for the management of the applied means.

Aspects of the Integrated Production Policy, which aims to reduce the environmental 
impact of the production of goods and services during their life cycle by using a set 
of policy instruments, are analyzed.

Research on EU legislation in the field of protection of air, water, land, wildlife 
and other natural objects is important for improving the legislation of Ukraine, 
which has large reserves of natural resources. It is expected that the strengthening 
of environmental activities will have positive consequences for citizens and businesses 
in Ukraine and the EU.

It was concluded that the similarity of many environmental problems in 
the Member States of the European Union, the obligation to implement decisions 
at EU level, the desire to unify measures to combat pollution and developed a system 
of legal levers (Treaty on European Union, directives, actions, members, the activities 
of the Court of Justice) contribute to the implementation of common approaches to 
environmental policy of the European Union.

Key words: environmental policy, EU law, production, TFEU, directive, legal 
instruments.

Вступ. Виробництво – процес створення матеріальних і суспільних благ, необхід-
них для існування і розвитку. До галузей сфери матеріального виробництва Господарський 
кодекс України відносить [1, с. 340-341]: промисловість; сільське господарство; лісове гос-
подарство; рибне господарство та ін. Охорона навколишнього середовища також належить 
до матеріального виробництва, бо здійснюється шляхом його вдосконалення. Виробництво 
функціонує і розвивається не тільки за економічними, але і за екологічними законами і зако-
номірностям з урахуванням об’єктивно існуючих меж і обмежень екологічного характеру 
[2, с. 42]. Найбільш актуальне значення сьогодні для нашої держави має досвід застосування 
екологічного законодавств ЄС в сфері виробництва.

Постановка завдання. Метою статті є огляд правових інструментів екологічної полі-
тики Європейського Союзу у сфері виробництва.

Результати дослідження. З початку 70-х років екологічне законодавство ЄС неухильно 
зростало і сьогодні охоплює різноманітні заходи та інструменти. Екологічне законодавство 
ЄС розвивалося відповідно до різних потреб і шляхів. У екологічному законодавстві ЄС, 
що стосується сфери виробництва найчастіше законодавчі і виконавчі повноваження зосе-
реджені на регіональному або місцевому рівні влади, включаючи закріплення конкретних 
правових вимог до діяльності окремих промислових підприємств і організацій по охороні 
навколишнього середовища. 

Поступово в праві ЄС позначилися і справжні цілі охорони навколишнього середо-
вища. А вже з 1990-х років стали звертати увагу на розміри забруднення навколишнього 



238

ПРАВО І СУСПІЛЬСТВО № 2 / 2022

середовища продуктами. Важливу роль при цьому відігравав аналіз життєвого циклу, який 
по можливості охоплював всі види впливів. На політичній арені це відбивалося у вигляді 
вимог проведення інтегрованої політики обороту (розробки та випуску) продуктів [3].

В рішенні у справі «Safety High-Tech» Суд ЄС зазначив, що цілі та принципи еколо-
гічної політики ЄС, зазначені в ст. 174 Договору про ЄС (нині ст. 191 Договору про функціо-
нування ЄС (ДФЄС)), мають нормативне значення [4, р. 21]. Відповідно до них проводиться 
тлумачення нормативних актів ЄС в сфері захисту навколишнього середовища. Так, п. 2 
ст. 191 Договору про функціонування ЄС визначає принципи, на яких базується екологічна 
політика ЄС: принцип запобігання та обережності (перестороги); принцип усунення шкоди 
навколишньому середовищу шляхом звернення, насамперед, до його джерела; принцип 
«забруднювач платить». 

Згодом Суд ЄС застосував принцип обережності в рішенні про заборону експорту 
яловичини з Великобританії. Суд постановив, що там, де є сумніви щодо існування або сту-
пеня ризику для здоров'я людини, установами, може прийняти захисні заходи, не чекаючи, 
поки реальність і серйозність цих ризиків стає цілком очевидним. У наступному розділі Суд 
втілює міркування: «політика ЄС щодо навколишнього середовища направлена на досяг-
нення певної мети, серед іншого, захист здоров'я людини. Політика ЄС спрямована на забез-
печення високого рівня охорони і буде базуватися в першу чергу на тих принципах, які слід 
вживати в якості профілактичних заходів…» [5]. 

Отже, застосування принципів екологічної політики ЄС в судовій практиці підсилює 
увагу до захист навколишнього середовища. Л. Лаврийсен, суддя Конституційного суду Бельгії, 
у своїй доповіді на конференції «30 років екологічного права ЄС» підкреслив, що: «За роки своєї 
діяльності Суд справедливості розвинув серію загальних доктрин, які сприяли ефективності 
європейського права в цілому. Ці доктрини також важливі для розвитку екологічного європей-
ського права» [6, с. 65]. Однак у своїх рішеннях він встановлює лише право, а точніше – ком-
петенцію органів Союзу з регулювання якоїсь сфери, поки не встановлено в судовому порядку 
зобов'язання щодо вжиття заходів на основі принципів і аспектів екологічної політики. 

Схожість багатьох екологічних проблем в державах-членах Європейського Союзу, 
обов’язковість виконання прийнятих рішень на рівні ЄС, прагнення до уніфікації заходів 
з боротьби із забрудненням сприяли формуванню розвиненої системи правових інструмен-
тів для реалізації єдиних засад та підходів в екологічній політиці Європейського Союзу.

Можна зробити певну систематизацію екологічного законодавства ЄС стосовно сфери 
виробництва. По-перше, можна провести відмінність між екологічним законодавством 
і екологічними заходами, закладеними у галузеве законодавство, такими як вимоги щодо 
перехресної відповідності та екологічності, включені в нормативні акти в рамках Спільної 
сільськогосподарської політики. Щодо сфери сільського господарства, то існує необхідність 
інтеграції екологічних питань у Спільну сільськогосподарську політику. Бажаний зв'язок 
між сільським господарством та навколишнім середовищем повинен базуватися на понятті 
«стале сільське господарство». Це означає, що управління природними ресурсами повинно 
здійснюватися так, щоб їх можна було використовувати і в майбутньому. Діяльність у сфері 
сільського господарства спрямовується на охорону, захист та покращення якості води, пові-
тря та ґрунтів, збереження біорізноманіття та ландшафту. Була вироблена Тематична страте-
гія для захисту ґрунтів та створений Дорадчий форум і п'ять робочих груп із цього питання 
(щодо ерозії, щодо органічних речовин, щодо забруднення, щодо моніторингу, щодо дослі-
джень). Під час регулювання питань у різних сферах суспільних відносин беруться до уваги 
вимоги щодо охорони навколишнього середовища [7,с. 84].

По-друге, ступінь гармонізації є вирішальним критерієм у систематизації екологічного 
законодавства. Загалом екологічне законодавство, прийняте відповідно до ст. 192 ДФЄС поді-
ляється на: 1) законодавство про якість довкілля, спрямоване на забезпечення мінімального 
рівня якості довкілля щодо, наприклад, вода, повітря, біорізноманіття та клімат; 2) екологічна 
оцінка та дозвільні вимоги для різних видів діяльності, таких як проекти та плани, промис-
лові об'єкти та об'єкти з відходами; 3) горизонтальні заходи, включаючи доступ до екологіч-



239

Міжнародне право

ної інформації, екологічну відповідальність, кримінальну відповідальність тощо. Четверта 
категорія екологічного законодавства в основному приймається за ст. 114 ДФЄС. Ця катего-
рія, як правило, характеризується повною гармонізацією у формі: 4) стандартів та вимог на 
продукцію, включаючи вимоги щодо авторизації, наприклад, пестициди та ГМО [8].

Отже, основна сфера компетенції ст. 192 ДФЄС – це те, що можна назвати екологічною 
політикою ЄС відповідно до цілей, зазначених у ст. 191 ДФЄС. Заходи, вжиті відповідно до 
ст. 192, як правило, виражають мінімальну гармонізацію. Якщо екологічні заходи спрямовані 
на часткову або повну гармонізацію, то ст. 192 не буде належною правовою підставою для 
таких заходів. Це у випадку, якщо заходи мають наслідки для внутрішнього ринку. Зокрема, 
заходи, пов’язані з виробництвом продуктів, матимуть (прямі) наслідки для внутрішнього 
ринку, і належною правовою основою в таких випадках зазвичай буде ст. 114 ДФЄС. 

Отже, серед важливих сфер політики для інтеграції екологічних проблем є сільсько-
господарська та рибальська політика, транспортна політика і комерційна політика, а також 
політика внутрішнього ринку та енергетичної політики. Аграрна політика – і продуктивність 
сільського господарства – є наріжним каменем у ЄС та ст. 43 ДФЄС вважається належною 
правовою основою для будь-якого законодавства, що стосується сільськогосподарського 
виробництва.

Цікавим прикладом більш змішаного інструменту екологічної політики є Директива 
про зменшення впливу деяких пластикових виробів на навколишнє середовище, яка має пра-
вову основу за ст. 192 ДФЄС [9]. Можна стверджувати, що певні заходи, пов’язані з вироб-
ництвом, можуть мати наслідки для внутрішнього ринку. Проте, поки що ЄС прагне до міні-
мальної гармонізації заходів, пов’язаних з виробництвом, таких, наприклад, як Директива 
про промислові викиди [10] та Директива про скорочення національних викидів деяких 
забруднюючих речовин в атмосферу [11].

Найбільш адресною ініціативою з заходів на рівні Європейського Союзу щодо взає-
модії продукції і навколишнього середовища є Інтегрована політика в області виробництва 
продукції (Integrated product policy) висунута Європейською Комісією. Її метою є регулю-
вання впливу продукції на навколишнє середовище з точки зору її обігу на ринку і всього 
життєвого циклу. Інтегрована політика в області виробництва продукції спрямована на 
зменшення впливу на навколишнє середовище товарів до послуг у процесі їх життєвого 
циклу шляхом використання набору політичних інструментів, застосування яких має зро-
бити ринок товарів більш екологічно дружнім за допомогою регулювання не тільки сфери 
їх виробництва, але й споживання [12, с 102]. Результатами впливу продуктів є насамперед: 
забруднення повітря, води і ґрунтів шкідливими речовинами, які містяться в продуктах або 
з яких ці продукти були виготовлені і які виділилися з продуктів протягом їх життєвого 
циклу; споживання викопних енергетичних ресурсів, включаючи викиди газу в атмосферу; 
споживання природних матеріалів, наслідком чого є деградація ґрунтів і нанесення шкоди 
біорізноманіттю; шумове вплив (забруднення); електромагнітний вплив.

Директива 2008/1/ЄС про комплексне запобігання і контроль забруднення [13] стала 
важливим кроком до інтегрованого й горизонтального підходу в здійсненні охорони навко-
лишнього середовища. У преамбулі цієї директиви вказується, що різноманітні і неузгоджені 
викиди в повітря, ґрунт і воду можуть потягнути за собою широкомасштабні забруднення 
із однієї природних середовищ в іншу, тим самим порушити захист навколишнього середо-
вища як єдиного цілого. Держави-члени зобов'язані забезпечити функціонування промис-
лових підприємств так, щоб були вжиті всі необхідні превентивні заходи проти незапла-
нованих викидів, а також усі необхідні заходи з обмеження наслідків промислових аварій. 
Наприклад, в справі Європейська Комісія проти Ірландії, держава відмовилась виконувати 
свої зобов’язання відповідно до ч. 1 ст. 5 Директиви 2008/1/ЄС, порушуючи умови експлу-
атації обладнання, на останню були покладені відповідні стягнення [14]. Інший приклад 
справа Stichting Natuur en Milieu and Others v College van Gedeputeerde Staten van Groningen 
and College van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland [15] стосовно видачі дозволу на будів-
ництво та експлуатацію двох електростанцій в Голандії та встановлення граничних значень 
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викидів для деяких атмосферних забруднювачів. Тобто граничні значення викидів, параме-
трів або еквівалент технічних заходів повинні базуватися на найкращих наявних методах 
з урахуванням технічних характеристик розглянутої установки, її географічного розташу-
вання та місцевих екологічних умов. У всіх випадках забезпечується високий рівень захисту 
навколишнього середовища в цілому. 

Крім того, перш ніж буде дозволена діяльність певного промислового підприємства, 
повинна бути проведена екологічна експертиза для того щоб визначити безпосередній 
і непрямий вплив на навколишнє середовище, а в разі необхідності обмежити цей вплив 
[16, с. 56]. Для одних підприємств така екологічна експертиза є постійною, для інших вона 
проводиться в тому випадку, якщо цього вимагає вид підприємства, його розмір або його 
місцезнаходження. Ці норми діють і для зміни існуючих підприємств.

Директива 2003/35/ЄС про забезпечення участі громадськості у підготовці окремих пла-
нів та програм, що стосуються навколишнього середовища та вносить зміни та доповнення до 
Директиви № 85/337/ЄЕС та Директиви № 96/61/ЄС про участь громадськості та доступ до 
правосуддя. Так, в свій час Директива № 96/61/ЄС стала важливим кроком до інтегрованого 
й горизонтального підходу в здійсненні охорони навколишнього середовища. У преамбулі цієї 
директиви вказується, що різноманітні і неузгоджені викиди в повітря, ґрунт і воду можуть 
потягнути за собою широкомасштабні забруднення із однієї природних середовищ в іншу, 
тим самим порушити захист навколишнього середовища як єдиного цілого. Держави-члени 
зобов'язані забезпечити функціонування крупних промислових підприємств так, щоб були 
вжиті всі необхідні превентивні заходи проти незапланованих викидів, а також усі необхідні 
заходи з обмеження наслідків промислових аварій. Л. Кремер та Г. Вінтер наголошують на 
важливість цієї директиви та відзначають, що перш ніж буде дозволена діяльність певного 
промислового підприємства, повинна бути проведена екологічна експертиза для того, щоб 
визначити безпосередній і непрямий вплив на навколишнє середовище, а в разі необхідності 
обмежити цей вплив [16, с. 56]. Для одних підприємств така екологічна експертиза є постій-
ною, для інших вона проводиться в тому випадку, якщо цього вимагає вид підприємства, його 
розмір або його місцезнаходження. Ці норми діють і для зміни існуючих підприємств.

Директива № 2003/35/ЄС повинна сприяти можливості для участі громадськості в роз-
робці деяких планів і програм, що стосуються навколишнього середовища та розширення 
участі громадськості й забезпечення доступу до правосуддя. Держави-члени забезпечують 
можливість громадськості брати участь у підготовці та внесенні змін, перегляді планів або 
програм З цією метою держави-члени повинні гарантувати: інформування громадськості, 
або шляхом публічного повідомлення, або іншими відповідними засобами щодо таких пла-
нів чи програм; громадськість має право висловити зауваження і думки щодо прийняття 
рішень по планам і програмам; при прийнятті цих рішень, слід належним чином врахову-
вати результати участі громадськості; розглянувши зауваження і думки, висловлені громад-
ськістю, компетентний орган вживає всі розумні зусилля, щоб інформувати громадськість 
про прийняття рішення та причини і міркування, на яких ці рішення базуються, в тому числі 
щодо інформації про процес участі громадськості [17].

В ЄС акцент ставиться на велику різноманітність екологічних засобів боротьби 
з забрудненням природного середовища промисловими підприємствами. Значна увага при-
діляється таким організаційно-правовим заходам як: екологічне нормування, ліцензування, 
екологічна експертиза, державний екологічний контроль, екологічний аудит, оцінка впливу 
на навколишнє середовище, екологічна сертифікація. Система екологічної сертифікації, 
використовувана в країнах Європейського Союзу, і яка тільки починає застосовуватися 
в Україні, має на меті просувати на ринку продукцію промислових підприємств, при вироб-
ництві яких не допускалося порушень екологічних вимог. Саме використання такого інстру-
менту як директиви забезпечує належне функціонування екологічної політики ЄС.

Висновки. На підставі вищевикладеного можна зробити висновок, що Реалізацію 
екологічної політики забезпечує розвинена система правових інструментів: установчі дого-
вори, директиви, судова практика.
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В ЄС все більшої сили набирає процес інтеграції екологічної політики в законодавство 
через пошуки компромісів і досягнення політичного консенсусу. Зокрема, здійснено коор-
динацію в питаннях установлення екологічних стандартів якості оцінки впливу на довкілля 
й запровадження механізмів інформування громадськості щодо екологічних питань. В Укра-
їні активізація цих процесів не викликає сумнівів, що свідчить про більш необхідність 
вивчення екологічного регулювання в сфері виробництва в праві Європейського Союзу.
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ГЕНЕЗИС ПОГЛЯДІВ НА НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ  
І ЙОГО ЗАХИСТ В МІЖНАРОДНИХ ДОКУМЕНТАХ 

У статті проводиться порівняльний аналіз положень міжнародних деклара-
цій, які з’ясовують коло основних проблем, пов’язаних з захистом навколиш-
нього середовища, а саме: Декларація Конференції Організації Об’єднаних 
Націй з проблем оточуючого людину середовища від 16.06.1972 року, Всес-
вітня Хартія природи від 01.01.1982 року, Декларація Ріо-де-Жанейро щодо 
навколишнього середовища та розвитку від 14.06.1992 року, Йоганнесбурзька 
декларація зі сталого розвитку від 04.09.2002 року, Декларація Ріо-де-Жанейро 
«Майбутнє, якого ми хочемо» від 22.06.2012 року.

Проаналізовані документи не тільки перераховують існуючі в навколиш-
ньому середовищі проблеми, а й вказують на механізми, використання яких 
має привести до їх вирішення. При цьому підкреслюється необхідність консо-
лідації зусиль не тільки всіх держав, але й всієї планетної спільноти. Держави 
повинні приймати ефективні законодавчі акти у сфері навколишнього середо-
вища, а також широко застосовувати принцип прийняття мір небезпеки. Для 
досягнення цілей охорони природи необхідно забезпечити фінансові засоби, 
програми і адміністративні структури.

Передбачається необхідність запровадження концепції «життя в гармонії 
з природою». Звертається увага на те, що в документах більша частина при-
свячена саме питанням програмі дій і наступним мірам. Перераховуються 
такі засоби, як передача технологій розвиненим країнам; укріплення соціаль-
ного захисту для всіх людей; оживлення сільського господарства; розвиток еко 
туризму; підтримка природніх екологічних процесів; ефективне керівництво 
землекористуванням і водними ресурсами; викорінення незаконного рибного 
промислу; припинення незаконної торгівлі дикими тваринами і рослинами; під-
вищення енергоефективності; екологізація транспорту; створення пішохідної 
та велосипедної інфраструктури; ефективне керування добуванням корисних 
копалин; ліквідація розповсюджених інфекційних і неінфекційних захворю-
вань; забезпечення фізичного, психічного і соціального благополуччя насе-
лення; підвищення доступності ліків; зниження рівня забруднення; підвищення 
якості життя в населених пунктах; створення екологічних робочих місць; під-
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тримка малих та середніх підприємств; ресурсозберігаюче споживання і вико-
ристання; розширення відповідальності виробників, екологічне видалення від-
ходів; якісна освіта; розширення системи розповсюдження знань; розширення 
доступу до інформації; створення ефективної нормативно-правової бази, стра-
тегії і практики; верховенство права на національному і міжнародному рівнях.

Ключові слова: захист навколишнього середовища, міжнародне право, еко-
логічне право, екологічні проблеми, міжнародні декларації по охороні навко-
лишнього середовища.

Mashkovska L. V., Kovalenko-Chukina I. G. Genesis of views on the 
environment and its protection in international documents

The article provides a comparative analysis of the provisions of international 
declarations, which clarify a number of major issues related to environmental 
protection, namely: Declaration of the United Nations Conference on the Environment 
from 16.06.1972, the World Charter of Nature from 01.01.1982, Rio Declaration 
on Environment and Development of 14.06.1992, Johannesburg Declaration on 
Sustainable Development of 04.09.2002, Rio de Janeiro Declaration «The Future We 
Want» of 22.06.2012.

The analyzed documents not only list the existing problems in the environment, 
but also indicate the mechanisms whose use should lead to their solution. This 
emphasizes the need to consolidate the efforts not only of all states but also 
of the entire planetary community. States must adopt effective legislation in the field 
of the environment and apply the principle of taking hazardous measures widely. To 
achieve the goals of nature protection it is necessary to provide financial resources, 
programs and administrative structures.

It is necessary to introduce the concept of «living in harmony with nature». 
Attention is drawn to the fact that most of the documents are devoted to the issues 
of the action program and next steps. Lists such tools as technology transfer 
to developed countries; strengthening social protection for all people; revival 
of agriculture; ecotourism development; support of natural ecological processes; 
effective management of land use and water resources; eradication of illegal 
fishing; cessation of illegal trade in wild animals and plants; increase energy 
efficiency; greening of transport; creation of pedestrian and bicycle infrastructure; 
effective management of mineral extraction; elimination of common infectious 
and non-infectious diseases; ensuring the physical, mental and social well-being 
of the population; increasing the availability of medicines; reduction of pollution; 
improving the quality of life in settlements; creation of ecological jobs; support for 
small and medium enterprises; resource-saving consumption and use; expanding 
producer responsibility, environmental waste disposal; quality education; expanding 
the system of knowledge dissemination; expanding access to information; creation 
of an effective legal framework, strategy and practice; rule of law at the national 
and international levels.

Key words: environmental protection, international law, environmental law, 
environmental issues, international declarations on environmental protection.

Вступ. Кожні десять років на міжнародному рівні приймаються документи, які визна-
чають коло основних проблем, пов’язаних з навколишнім середовищем і засобами, спосо-
бами і методами іх вирішення. Цікавим є погляд на таку традицію з десятилітнім інтерва-
лом в прийнятих документах, серед яких: Декларація Конференції Організації Об’єднаних 
Націй з проблем оточуючого людину середовища від 16.06.1972 року [1], Всесвітня Хартія 
природи від 01.01.1982 року [2], Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього сере-
довища та розвитку від 14.06.1992 року [3], Йоганнесбурзька декларація зі сталого роз-
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витку від 04.09.2002 року [4], Декларація Ріо-де-Жанейро «Майбутнє, якого ми хочемо» від 
22.06.2012 року [5].

Постановка завдання. Метою статті є розглянути особливості захисту довкілля, 
провести порівняльний аналіз положень міжнародних декларацій, що визначають коло 
основних проблем, пов’язаних з навколишнім середовищем.

Результати дослідження. Довкілля, або навколишнє природне середовище – всі живі 
та неживі об’єкти, що природно існують на Землі або в деякій її частині (наприклад, довкілля 
країни). Сукупність абіотичних та біотичних чинників, природних і змінених діяльністю 
людини, впливають на екосистеми планети.

В Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого людину 
середовища від 16.06.1972 року, Всесвітній Хартії природи від 01.01.1982 року, Декларації 
Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку від 14.06.1992 року, Йоган-
несбурзькій декларації зі сталого розвитку від 04.09.2002 року, Декларація Ріо-де-Жанейро 
«Майбутнє, якого ми хочемо» від 22.06.2012 року мова йде про навколишнє середовище 
в цілому і її окремих компонентах. В Декларації Конференції Організації Об'єднаних Націй 
з проблем оточуючого людину середовища відмічається, що навколишнє середовище забез-
печує фізичне існування людини і надає йому можливість для інтелектуального, мораль-
ного, соціального і духовного розвитку. Вказується, що для людини, аспекти навколишнього 
людини середовища як природнього так і створеного людиною мають вирішальне значення 
для добробуту.

Всесвітня Хартія природи передбачає, що цивілізація занурюється своїм корінням 
в природу, яка наклала відбиток на людську культуру і вплинула на всі витвори мистецтва 
та наукові звершення. В ній вперше акцентувалась увага на цивілізованому значенні навко-
лишнього середовища.

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку, Деклара-
ція Ріо-де-Жанейро «Майбутнє, якого ми хочемо» закріплюють, здавалося б, просте і оче-
видне положення про те, що планета Земля та її екосистеми – це наш дім. 

Не менш цікаво прослідкувати, як змінювались погляди на місце і роль людини 
в навколишньому середовищі. Безумовно, за такий короткий по історичним оцінкам строк 
неможливо уявити які-небуть основні висновки. Але все ж таки деякі закономірності в тран-
сформації поглядів на природу людини і суспільство відстежуються.

В Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого 
людину середовища відмічається, що найціннішим на землі є люди. Саме люди – рушійна 
сила соціального прогресу, люди створюють благоустрій суспільства, розвивають науку 
і техніку і своєю наполегливою працею постійно вдосконалюють навколишнє середовище 
людини. Людина – витвір і одночасно творець свого навколишнього середовища. З кожним 
днем разом з соціальним прогресом і розвитком виробництва, науки і техніки підвищується 
здібність людини покращувати якість навколишнього середовища. При цьому людина несе 
особливу відповідальність за збереження і розумне управління продуктами живої природи 
і її середовища. Тому в плануванні економічного розвитку важливе місце має приділятися 
збереженню природи, включаючи живу природу.

Всесвітня Хартія природи містить інший підхід до питання про місце і роль людини 
в навколишньому середовищі. Вона відмічає, що людство є частиною природи, кожна форма 
життя є унікальною і заслуговує на повагу, якою б не була її користь для людини. Вказується, 
що саме життя в гармонійному погодженні з природою надають людству найкращі можли-
вості його творчого початку, відпочинку та організації дозвілля. У зв’язку з цим природу 
необхідно поважати і не порушувати її основних процесів, природу необхідно захищати від 
пограбувань в результаті війни або інших ворожих дій. 

Декларація Ріо-де-Жанейро «Майбутнє, якого ми хочемо» говорить про визнання 
комплексного і взаємозалежного характеру Землі, нашого дому, при цьому турбота про 
людину є центральною ланкою, і захист навколишнього середовища повинна складати 
невід’ємну частину процесу розвитку і не може розглядатися окремо від нього.
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В Йоганнесбурзькій декларація зі сталого розвитку відповідь на питання про місце 
і роль людини в навколишньому середовищі не деталізується, мова йде про необхідність 
діяти спільно, будучи об’єднаними спільним рішенням врятувати нашу планету, сприяти 
розвитку людського потенціалу і досягти всесвітнього процвітання та миру.

У відповідності з Декларацією Ріо-де-Жанейро «Майбутнє, якого ми хочемо» цен-
тральне місце займає турбота про людину і суспільство. Але при цьому необхідною умовою 
їх існування є гармонізація з природою.

Необхідність прийняття документів була обумовлена найбільш актуальними пробле-
мами, які виникли в навколишньому середовищі. У зв’язку з цим доцільно розглядати пере-
лік проблем, вказаних в саме прийнятих документах.

Декларацією Конференцією Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого 
людину середовища відмічається, що погіршення навколишнього середовища в результаті 
недостатнього розвитку і стихійного лиха створює серйозні проблеми.

Серед результатів діяльності людини перераховуються небезпечні рівні забруднення 
води, повітря, землі і живих організмів; небажані порушення екологічного балансу біосфери; 
розруха; виснаження природних ресурсів та вади в фізичному, розумовому і суспільному 
стані людини. Відмічається, що мільйони людей продовжують жити в умовах, далеко від-
сталих від мінімально необхідних для належного людського існування, відчувають нестачу 
в харчуванні і одязі, житлі та освіті, медичному обстеженні. Крім того, згадується про нега-
тивні наслідки застосування ядерного та інших видів зброї масового знищення.

Всесвітня Хартія природи відмічає такі проблеми, як деградація природних систем 
в результаті надмірного використання природних ресурсів і зловживання ними, збір забруд-
нюючих речовин в природні системи, особливо радіоактивних або токсичних відходів.

В Декларації Ріо-де-Жанейро «Майбутнє, якого ми хочемо» мова йде про такі про-
блеми, як забруднення навколишнього середовища, порушення цілісності екосистеми Землі, 
нежиттєздатність існуючих моделей виробництва та споживання, і подолання бідності.

В Йоганнесбурзькій декларації зі сталого розвитку констатується, що глобальному 
навколишньому середовищу наноситься невідновна шкода, продовжується втрата біоло-
гічного різноманіття і виснаження рибних запасів, зміна клімату, стихійні лиха, розвинені 
країни стають більш уразливими, а забруднення повітря, води і морського середовища поз-
бавляє мільйони людей гідного життя. В декларації перераховуються такі проблеми, як соці-
альна бідність, деградація навколишнього середовища і нестійкий розвиток, неможливість 
задоволення потреб в чистій воді, санітарії, адекватному житлі, енергії, охороні здоров’я, 
продовольчій безпеці і охороні біологічної різноманітності, хронічний голод, іноземна оку-
пація, збройні конфлікти, проблеми, пов’язані з незаконними наркотиками, організаційна 
злочинність, корупція, стихійні лиха, незаконний обіг зброї, торгівля людьми, нетерпимість 
і підбурювання до расової, етнічної, релігійної та іншої ненависті, ксенофобія, а також 
заразні та хронічні захворювання.

В Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого 
людину середовища відмічається, що проблеми можуть бути найкращим чином усунені 
шляхом розвитку, за рахунок надання суттєвої фінансової та технічної допомоги країнам, 
які розвиваються. Відмічається, що раціональне планування є важливим засобом урегулю-
вання різної невідповідності між потребами розвитку і потребами охорони і покращення 
навколишнього середовища; в районах, де досить висока або низька густота населення може 
негативно позначитися на навколишньому середовищі, або темпах розвитку, необхідно про-
водити демографічну політику; для вирішення проблем навколишнього середовища на благо 
всього людського повинні бути використані наука і техніка. Ознайомлення підростаючого 
покоління, а також дорослих з проблемами навколишнього середовища є вкрай важливим 
для розширення основи, необхідної для свідомої і правильної поведінки у справі охорони 
і покращення навколишнього середовища в усіх її аспектах, пов’язаних з людиною. Важ-
ливо також, щоб засоби суспільної безпеки розповсюджували інформацію, яка стосується 
необхідності охорони і покращення навколишнього середовища. Технічні знання у сфері 
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навколишнього середовища мають надаватися розвиненими країнами на умовах, які повинні 
сприяти їх широкому розповсюдженню, але не будуть накладати економічний тягар на кра-
їни, що розвиваються.

Всесвітня Хартія природи відмічає, використані людиною екосистеми і організми, 
а також ресурси суші, моря і атмосфери повинні керуватися таким чином, щоб було мож-
ливим забезпечити і зберегти їх оптимальну і постійну продуктивність, але без шкоди для 
цілісності тих екосистем чи видів, з якими вони існують. При прийнятті рішення необхідно 
усвідомити, що потреби кожної людини задовольнити, лише забезпечивши відповідне 
існування якісних систем. При плануванні і здійсненні діяльності у сфері соціально-еко-
номічного розвитку потрібно належним чином враховувати, що охорона природи є склад-
ним елементом цієї діяльності. Природні ресурси повинні використовуватися раціонально 
і в міру. Діяльність, здатна надавати шкідливий вплив на природу, повинна контролюватися, 
і потрібно використовувати найбільш підходящу технологію, яка може зменшити масштаби 
небезпеки чи інших шкідливих наслідків для природи. 

Потрібно утримуватися від усілякого скидання забруднюючих речовин в природні 
системи. Знання про природу широко розповсюджувати всіма можливими засобами. При 
складанні будь-якого плану в якості одного з основних його елементів необхідно розробляти 
стратегію охорони природи, складати атлас екосистем і визначати вплив запланованої полі-
тики і діяльності на природу; всі ці елементи потрібно належним чином і своєчасно дово-
дити до відома суспільства.

Декларація Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку основним 
інструментом вирішення проблем навколишнього середовища вбачає реалізацію принципу 
сталого розвитку. Держави повинні скоротити масштаби нераціональної практики вироб-
ництва і використання та викоренити її і заохочувати відповідну демографічну політику, 
повинні вести співробітництво по питанням поглиблення наукового розуміння через посе-
редництво обміну науково-технічними знаннями і розширенням розробки, адаптації, розпов-
сюдження і передачі технологій. Забруднювач має нести витрати, пов’язані з забрудненням. 
У відношенні запропонованих видів діяльності, які відіграють значний негативний вплив на 
навколишнє середовище і які мають затверджуватися рішенням компетентного національ-
ного інструменту, повинна здійснюватися оцінка екологічних наслідків.

В Йоганнесбурзькій декларації зі сталого розвитку мова йде про необхідність поси-
лення і зміцнення основ стійкого розвитку, колективного партнерства, взаємодії з ціллю 
отримання доступу до необхідних фінансових ресурсів, благ, укріплення потенціалу, вико-
ристання сучасних технологій. Мова йде про необхідність розвитку людського потенціалу, 
освіти і підготовки кадрів, широкої участі в розробці політики, у прийнятті і здійсненні 
рішень на всіх рівнях.

В проаналізованих документах значне місце приділяється суб’єктам, яким потрібно 
приймати участь в реалізації заходів по захисту навколишнього середовища. При цьому 
звертає на себе увагу тенденція розширення кола суб’єктів у цьому середовищі.

В Декларації Конференції Організації Об’єднаних Націй з проблем оточуючого 
людину середовища перелік суб’єктів охоплює: держави, розвинені країни, керівництво, 
місцева влада, народи, суспільство, теперішнє і майбутнє покоління, підприємства, установи 
і організації.

У Всесвітній Хартії природи перелік таких суб’єктів включає: держави, державні 
органи, міжнародні організації, фізичні особи, а також їх об’єднання і асоціації.

В Декларації Ріо-де-Жанейро щодо навколишнього середовища та розвитку мова йде 
про такі суб’єкти, як держави, державні органи, країни, населення, людина, жінки, молодь, 
корінне населення і його общини, а також інші місцеві общини народів, які живуть в умовах 
пригнічення і окупації, теперішнє і майбутнє покоління.

Йоганнесбурзька декларація зі сталого розвитку містить такий перелік суб’єк-
тів: розвинені країни, міжнародні установи, Організація Об’єднаних націй, регіональні 
угрупування і союзи, діти всього світу, людство, покоління, які успадкують нашу Землю, 
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основні групи, жінки, чоловіки, приватний сектор, включаючи як великі так і малі ком-
панії і корпорації.

Найбільш широкий перелік суб’єктів містить Декларація Ріо-де-Жанейро «Майбутнє, 
якого ми хочемо», а саме: розвинені країни, розвинені країни, які не мають виходу до моря, 
Африка, Організація Об’єднаних Націй, Генеральна Асамблея ООН, Економічна та Соці-
альна Рада, Програма ООН по навколишньому середовищу, Продовольча і сільськогоспо-
дарська організація, Всесвітня організація охорони здоров’я, Форум Організації Об’єднаних 
Націй по лісах, Комітет по всесвітній продовольчій безпеці, Між управлінська океаногра-
фічна комісія, Комісія по сталому розвитку; уряд, глави держав та урядів, органи виконавчої 
та законодавчої влади; людина, народи, теперішнє і майбутнє покоління, незаможне міське 
населення, мігранти, представники основних груп: жінок, дітей і молоді, корінних наро-
дів, неурядових організацій, місцевої влади, трудящих і профспілок, ділових і промислових 
кіл, науково-технічної спільноти і фермерів, а також інших зацікавлених сторін, включаючи 
місцеві громади, групи добровольців і фонди, мігрантів і сімей, літніх людей та інвалідів; 
цивільне суспільство, академічне суспільство, приватний сектор, корпорації, кооперативи, 
робітники і роботодавці, фермери та риболови.

Висновки. З проведеного короткого аналізу окремих положень у вказаних міжнарод-
них документах по захисту навколишнього середовища чітко простежується зміна акцентів 
в його розумінні і усвідомленні регіональними і національними спільнотами, а також всією 
планетною спільнотою. Потрібно відмітити також перехід в міжнародних документах від 
закріплення основного положення людини в навколишньому середовищі і «недосконалість» 
природи, необхідність її покращення задля людини, до усвідомлення життєвої важливості 
захисту природи і прагнення досягти гармонії з нею, підвищенню якості середовища пере-
бування людини і суспільства з підвищенням уваги до природних систем і об’єктів навко-
лишнього середовища, не порушуючи основних закономірностей функціонування природи 
і природніх процесів.

Разом з тим потрібно констатувати, що перелік проблем в навколишньому середовищі 
з кожним десятиліттям не зменшується, а збільшується. Але з перебігом часу розширюється 
і арсенал засобів боротьби з ними, зокрема на основі принципу стійкого розвитку. Цей прин-
цип був сформульований та сприйнятий міжнародною спільнотою з оптимізмом як концеп-
туальний підхід до захисту навколишнього середовища від згубних впливів.

Минулий сорокалітній період з часу прийняття Декларації Ріо-де-Жанейро щодо 
навколишнього середовища та розвитку і реалізації національними державами обов’язків по 
впровадженню її положень, нажаль, не дозволяє говорити про ефективність прийнятих мір 
в області охорони навколишнього природного середовища. Тим не менш людство має надію 
і розраховує не те, що збагачений арсенал боротьби з негативним впливом на навколишнє 
середовище і розширене коло суб’єктів які користуються ним дозволить гармонізувати взає-
мозв’язок людини і суспільства з навколишнім природним середовищем.
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